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Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos
do art. 52, item 30, do- Regimento Interno,
promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
N• 18, DE 1989
Adapta o Regimento Interno do Senêldo
Federal às disposições da Constituição
da República Federativa do Brasil, e dá
outras provfdéncias.

Art. }9 O Regimento Interno do Senado
Federal passa a vigorar com as segillntes alterações:

"Art.

2~

O Senado f_ederal reunir-se-á:

a) anualmente, de 15 de fevereiro a 30-de

junho, e de ]9 de agosto a 15 de dezembro,
durante as sessões legislativas ordinárias, observado o disposto no § ]9 do art. 57 da Cons-

b) quando convocado extraordinariamente
o Congresso Nacional
- Parágrafo único.. Nos sessenta dias anteriores às eleições gerais, o· Senado Federal
funcionará de acordo com o disposto no Regimento Comum.

M

3• .................................~·-·---·--

a) inJciar-s_e-ã.o com o quorUm mínimo de

um sexto da composição do Senado, em horário ftxado pela Presidência, observando-se, nas
deliberações, o disposto no art. 322;
b) ...................................................................._

c)...............................

- - -.....

d) .................................·-··--·-·----·-·
e) no inicio de legislatura, os Senadores

eleitos prestarão o compromisso regimental
na primeira reunião preparatória; em reunião
seguinte, será realizada a eleição do Presidente
e, na terceira, a dos demais membros da Mesa;

fJ ········································---·-------

tituição;
b) quando convocado extraordinariamente
o Congresso Nacional.

g} ....... :...................................- · - - - - · · - - ·
Art 4<> .................._____..,______.,,,,,,__

ParágrafO único. Nos sessenta dias anteriores às eleições gerais, o Senado Federal
funcionará de acordo com o disposto no Regimento Comum.
Art. 39 ~-·····················································~··••<•><
a) iniciar-se-ão com o quorum mínimo de
um sexto da composição do Senado, em horário ftxado pela-Presidência, observando-se, nas
deliberações, o disposto no art. 322;

§ 29 Presente o diplomado, o Presidente
.designará três Senadores para recebê-lo e intrcxiuzí-Jo no plenário onde, estando todos_de
pé, prestará o seguinte compromisso: "pro~
meto·guardar a Constituição Federal e as leis
do País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Senador que o povo me conferiu e
sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil",
§ 3• ····································-·······-·············----§ 49 Durante o recesso, a posse realizarse~á perante o Presidente, em solenidade pública em seu Gabinete, obse!Vadas a apresentação do diploma e a prestação do compromisso, devendo o fato ocorrido ser noticiado
no DtánO do Congresso Nacional.
§ 59 O Senador deverá tomar posse dentro de noventa dias contados da_ instalação
dã sessaO legislativa ou, se eleito durante esta,
contados da diplomação, podendo o prazo

b) ............................................................................
c) .............................................................................
Art. 19 O Regimento Interno do Senado

Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 29 O Senado Federal reunir-se-á:
a) anualmente, de 15 de fevereiro a 30 de
junho, e de 1., de agosto a 15 de dezembro,
durante as sessões legislativas ordinárias, observado_ o disposto no § J9 do art. 57 da Constituição;

§ 1•

··································-····---·----

ser prorrogado, por motivo justificado, a requerimento do interessado, por mais trinta
dias.
§ 6"' Findo _o prazo de noventa diãS;-·se
o Senador não tomar posse, e nem requerer
prorrogação,_ considera-se haver renunciado
_ao mandato, sendo convocado o 1~ Suplente.
Art. ,59 O 1_<:> Suplente, convocado para a
substituição do_ Senador licenciado, terá o prazo de trinta dias improrrogáveis para prestar
o compromisso, e, nos casos de vaga ou de
afastamento nos termos da alínea b do art
43, de sessenta dias, que poderá ser prorrogado, por motivo justificado, a requerimento
do interessado, por mais trinta dias.
§ 19 Se, dentro· dos prazos estabelecidos
neste artigo, o J9 Suplente não tomar posse
e nem requêrer prorrogação, consi9-era-se haver renunciado ao mandato, sendo_ convocado
o 29 Suplente, que terá, et'l1 qualquer hipótese,
trinta dias para prestai" o::COmpromisso.
§ 2g O Suplente, pot ocasião da primeira
convocação, deverá prestar o comp~omisso
na forma do artigo anterior e, nas seguintes,
o Presidente comunicará à Casa a sua volta
ao exercício do mandato.
Art. 6~ Nos casos do § 59 do art. 4Q e do
§ 1"' do art. 5"', havendo requerimento e findo
o prazo sem ter sido votado, considerar-se-á
concedida a prorrogação.
Art. 7~ Por ocasião da posse, o Senador
Ou Suplerite convoca"âo comunicará à Mesa,
por escrito, o nome parlamentar com que deverá figurar nas publicações e registras da Casa e a sua filiação partidária.
§ 1• ........................................ ·-····················-···
§ 2ç A alteração do nome parlamentar ou
de filiação partidária, deverá ser comunicada,
por escrito, à M~a. vigorando a partir da publicação no Diário do Congresso Nacional.
Art. 10. 0-Seiiador oU Suplente, por- ocasião da posse, inscreverá, em livro específico,
de próprio punho, seu nome; o nome- parla-
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IV- na discussão de redação final, uma só
vez, pelo prazo de dnco minutos, o relator
julgar conveniente fazer.
e um Senador de..cada partido;
Parágrafo único, Suprimido.
- V: -nõ encaminhamento de votação (arts.
343 e-345), uma só vez, por cinco minutos;
CAPITULO IV
VI- em explicação pessoal, em qualquer
Da Remuneração
fase da sessão, se nomin.almente cltado na
Art. 12. A remunera_çãQ do Senador é de- ocasião, para esclarecimento de ato ou fato
·que lhe tenha sidO atribuído em discurso ou
Vida:
1-a pa-rtir do infdo da legislatura, ao diplo- aparte, não sendo a palavra dada, com_ essa
finalidade, a mais de dois oradores na mesma
mado antes da in_sta1ação da primeira sessão_
sessão, por c:inco minutos~
legislatiVa;
11--···-···········----~----~ _. Vl1- para comunic:ação inadiável, manifestação de aplauso·ou semelhante, homenagem
H[- ........................_....,.....~...--.,....--~
de pesar, jUstificar proposição, uma s6 vez,
ParãQráfo único. Na hipótese do art. 43,
por cinco minutos; __
b, o Senador poderá optar pela remuneração
vm- em qualquer fase da sessão, por cindo mandato (Cons!. art: 59;T3').
co minutos:
Art. 13. Considera-se ausente o Senador
a) pela ordem, para indagação sobre andacujo nome não c;onste das listas de compareM
mento dos trabalhos, reclamação quanto à
cimento, ou que, estando presente na Casa,
observância do Regimento, indicação de falh~
não compareça às votações, salvo obstrução
ou equivoco· em ·relação ~ matéria da Ordem
.declarada pelo líder partidário.
do Día, vedado abordar assunto já resolvido
Parágrafo único. Não se computará como
falta a ausência do Senador a serviço da Casa, - pela Presidêncía;
_- b) para cSusçjtar questão c;le çm;l_~Q1 ~QS_~~~
em Hcen~a autorizada, em desempenho áe
mos do .art. 444;
representação ou comissão externa, integranc) para contraditar questão de ordetQ,limido delegação a Conferência Interparlamentar,
tada a palavra a um só Senador;
ou por razões de saúde, comprovadas meIX- após a Ordem do Dia, pelo prazo de
diante atestado médico.
cin(jUenta minutos, para as considerações que
Art. 14. O Senador que estiver ausente
entender (art. 199);
por mais de cinco dias úteis, no períOdo ele
X- para apartear, pelo praz_o de dois minuum mês, terá descontados de sua remune- tos, obedecidas as seguin~es _no~mas:
ração, à razão de urr"i trinta avos por dia, todos
a) o _ap~rte_ dependerá de permissão do
os dias de ausêncía.
orador, subordinando-se, em tUdo que lhe for
Parágrafo único. Suprimido.
aplicável, às disposições referentes aos debaArt. 15. Suprimido.
tes;
Art. 16. O Senador poderá fazer uso da
_b) não serão permitidos apartes:
palavra:
--.ao Presidente;
1- nos sessenta minutos que antecederem
- a parecer orãl;
a Otdem do Dia, por vinte minutos;
- a: encaminhamento de votação, salvo
II-se Líder:
.
nos. ças.o~ çie requerimento de_ homenagem
a) por cinco minutos, em qualquer fase da
de pesar, de voto _de censura, d~ aplauso ou
sessão, excepcionalmente, para comunicação
semelhante;
urgente de interesse partidário;
- a explicação pessoal;
b) por vinte minutos, após a Ordem do Dia,
- a questão de or4em;
c::om preferência sobre -os oradores inscritos;
-- a contradita a_ questão de ordem;
ill- na discussão de qUalquer proposição
c) a recusa de permissão para apartear será
(art. 304), uma s6 vez, pelo prazo de dez misempre compreendida em carâter geral, ainda
nutos;
que proferida em relação a um só Senador;
mentar, a respectiva rubrica, filiação partidária,
idade, estado civi1 e outras declarações que

d) o aparte proferido sem permissão do
orador não se:rá publicado;
e) ao apartear, o Senador conservar-se-á
sentado. e falará ao microfone;
XI- para interpelar Ministro de Estado, por
cinco minutos; e para a réplica, por dois minutos (art, 419,j).
·
§ 19 É vedado ao orador~ tratar de assunto
estranho à finalidade c:lo dispositivo em que
se_ basear a concessão da palavra.
§ 2 9 Ao representante do partido que não
atenda às exigências ~tabelecidas no art. 64,
aplica-se o disposto na alínea a dÕ inciso n
deste artigo. . __
_
.
Art 19. Haverá, sobre a ffiesa, livro espe·
dai no qual se.inscreverão os Senadores que
quiserem usar da palavra, nas diversas fases
da sessão, devendo ser rigorosamente observada a ordem de inscrição.
§ 1~ O Senador só poderá usar da palavra
mais de duas vezes por semana, se não houver
outro _orador inscrito que pretenda OCupar a
tribuna.

§ 2'
A~

r\1

t.

···················-··-~A

_,ç,_v.

-

.

-

.

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

11-poroutro Senador:
__ .
a) com o seu consentimento, para aparteá-lo;

:C..-------

b) ·································--·------------..
Parágrafo único. O tempo de Interrupção

previsto neste artigo será descontado em favor
do orador salvo quanto ao disposto na alínea
a do indso II.
· -· Ali -2i.- Ao Sénadcir é'ved.adoi ·
a) usar de expressões descorteses ou inSultuosas;
·
. ·
_.b) falar contra resultado de deliberação definitiva do plenário, salvo
explicação pessoal.
_ _
§ 19 ...................................................................... .
§ 29 ···-·----···---·---__:___ ..._ ________ _
Art. 22. _Suprimido.
Art. 28.. s~ algum_ S.enador: praticar, dentro do edifício do Senado; ato incompatível
com o decoro parlamentar ou com a comPustura pessoal, a Mesa dele çpnhec::erá e abrirá
inquêrito, sUbmeteii.do-se o caso ao plenário,
que deliberará, em sessão secreta, no prazo
improrrogável de dez dias.

em
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Arl 31. Suprimido.

A vacância, em qualquer hip6te~
se, será comunicada pelo Presidente ao ple~
nário.
Art. 35.

Parágrafo único. Nos casos do artigo ante~
rior, nas vinte e quatro horas que se seguirem
à publicação da comunicação de vacância,
qualquer Senador dela poderá interpor recurso pata o plenário, que deliberará, ouvida a
Comissão de Constituição, Justiça e Odadania.
Art. 36. Perde o mandato (Const, ãrt. 55)

o Senador:

r- que

infringir qualquer das proibições

constantes do art. 54 da Constituição;
n- cujo procedimento for declarado incompatiVei com o _decoro parlamentar;
-que deixar de comparecer à terça parte

m

das sessões ordinárias do Senado, em cada
s~o legislativa anual, salvo licença ou missão autorizada;

IV- .......••,................
....-,
V- quando o decretar a Justiça Eleitoral;
VI- que sofrer condenação criminal em
sentença definitiva e íii'ecorifvel.
§ 19 É incompatível com o decoro parla~
mentar o abuso das prerrogativas asseguradas
ao Senador e a percepção de vantagens inde~
vidas (Const, art. 55, § I •).
§ 2<:> Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda
do mandato será decidida pelo Senado Federa], por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de partido político representado no COnQresso Nacional.
§ '39 Nos casos dos incisos III a V, a perda
será-declarada pela Mesa, de oficio ou mediante provocação de qualquer Senador, ou
de partido político representado no Congresso
Nacional, assegurada ampla defesa.
§ 4<:> A representação será encaminhada
à Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Gda~
dania que proferirá seu parecer em qtiirize
dias, concluindo:
a) nos casos dos incisos I, J( e VI, pela aceitação da representação para exame ou pelo seu
arquivamento;
b) ......................... ,.......................""7~-

Ar\_- 43. __:____:_.:..--..-.: ............::..
a) ····-··--:-.-.-... ----·-···--·--··· .. ~--···----··--·-·-··-·b) assumir cargo de Ministro de Estado,

de GoVemc:idor de Teriitóriõ, de-secretário de
Estado, do Distrito Federal, de Território, de
Prefeitura ae Ca-pital oU -de -chefe de missão
diplomática temporária (Const., art. 56, 1).
Parágrafo único. ··········································-···
Art. 44. Mediante deliberação do plenário,
o senador poderá desempenhar missão no
País ou no exterior (Const., art. 55, III).
r 1,- ---·· .. ·-··-"·····..···--··-·-----··---
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Art. 52. Ao Presidente compete:
1)
57,§
2)
3)
4)
!))
6)
7)
8)
9)

exercer as atribuições_ previstas nos arts.
6°, I e 11, 66, § 7? e 80 da_ Constituição;
-....... ._._._ ... ._._ .._.................._______·-·...... -. .. -... ------·--········--···-····-----·--....... """"""""'''''""'------·---·-·""'""'"""'''''''"'-------------·----····
···----···········----··--···········--··..- .. _ · - - - ·
···-----------········------····-----·----·--·-----····----·--··----··--·····--·.. ·-··-----~"······----·····---·····-----··········---------

10) determinar o destino do expediente li. do, e distribuir as matérias às comissõeS;
b) ······---···········--····-"----·--·------···-......... _--- 11) impugnar as proposições que lhe parei) .. ._._:____ ~··---------···----·-··-··--:::---·
çam contrárias à ConStituição, às leis, ou a
2) pela Comissão de Relações Exteriores
este Regimento, ressalvado ao autor recurso
e Defesa Nacional, no caso de missão a realipara o plenário, que decidirá após audiência
zar-se no estrangeiro;
da Comissão de Coi1stltuição, Justiça_ e Oda3) pela comissão que tiver maior pertinêndania;
12) _. ... -. ... _.._. .. _..... _. .. _.,_. ..... -. ...._......... ______ cia, no caso de missão a realizar-se no País;
4) pelo líder do bloco parlamentar ou do
13) ........._ ..•.......•...••- - - - - - · - - partido a que pertença o interessado.
14) -------·····--····--···--------------

-aJ ._._._._ .. ._,:._._ ... ._ .._...............:...._ _ __

· § 2o ........-..................... -.:---··-··----··----·····-.-.-... ..
§ 3• ·-------··--··---·· .. ··--·····..··-------···---····..·······
§ 4~ No caso da alínea a e item 4 da alfnea

15) .... -._..__..-.-... .--.-..-..---······----···--·---16) .-.-.........-----··------·-·---··----17) comunicar ao Tribunal Superior Elei-

b do§ I~. será ouvida a Comissão de Relações
Extéiiores e D"efesa Nacional ou a que tiver
maJor pertinência, s_endo o parecer oferecido,
por escrito ou oralmente, de acordo com o
disposto no art. 381. I.
Art. 46. O SenadOr afastado do exercício
do mandato não poderá ser incumbido de
representação da Casa, de ·_comisSão, ou de_
Grupo Parlamentar.
Art. 47. Para os efeitos do disposto no inciso III do art 55 da Constituição, o Senador
poderá:

toral a ocorrência de vaga de Senador, quando
não haja Suplente a convocar e faltarem mais
de quinze meses para o término do mandato;
18) suprimido;
19) propor ao plenário a indicação de Senador para desempenhar missão- temporária
no País ou no exterior;
20) prOpOr ao plenário a constituição de
çoml~o para a representação externa do Senado;

I -:- ······"•"""'····--·"'""·····---··--···············--..·······

D- sOiíC:ftar licença para tratar de interesses
particulares, desde que o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por -sessão_ legislativa (Const.,_art. 56, 11).
· · · ·
§ 1<:> O quorum para votação do requerimento previsto no inciso I é de um décimo
do total de Senadores.
§ 2• .............. ._ .•. ._._,.••••...••. ,............... -...... -.
§ 3<:> É !ídto ao Senador desistir a qual~

q'uertenlPó délicenÇa que lhe tenha sido concedida, salvo se, em decorrência dela, haja
sido convocado Suplente, quando a desistênc;::ia_SQITie_nt~ poderá ocorrer uma vez.decorrido
o prazo superiOr a_cento_e vinte ài~s.
Art. 48._ _Considera-se como .licença concedida, para os efeitos do art. 55, Inciso_ III,
~~.- da Constituição, o não comparecimento às
sessões, do Senador temporariamente privaArt. 40. As imunidades dos Senadores
subsistirão durante o estado de sítio, só poden- do da liberdade, em virtude de processo criminal em curso.
do ser suspensas mediante voto de dois terços
Art. 49. Dar-se-á a convocação de Sudos membros da Casa, nos casos de atas praticados fora do recinto do Congresso, que se-- plente noS casos de vaga, de-afastamento do
exercício do mandato para investidura nos carjam incompatíveis com aexecução da medida
g6s refertaõS no art. 43, O, ou de -licença pOr
(Con5t, arl53, § 7•).
prazo superior a cento e vinte dias.
Art. 42, ............ ._ ....... ._ .................................--.. _..
M. 51. A assunçáo de cargo de Ministro
§ 19 A ausência do Senador em licença,
de
EstadO, de Governador de Território e de
em missão autorizada, ou a serviço do Senado,
Secretário de Estado, do Distrito Federal, de
não será considerada como falta.
§ 29 Para efeito do disposto no art. 55,
Tertitóiiõ, de Prefeitura de Capital ou de chefe
m, da Constituição, não será considerada a de missão diplomática temporária, implicará
ausência do Senador'nos sessenta dias ante- renóncia ao cargo que o Senador exerça na
Mesa.
riores às eleições gerais.

§ 59 O parecer da ComiSsão de Constituição Justiça e Gdadania, lido e publicado
no DiánO do Congresso Nacional e em avulsos, será:
a) nos casos dos inc!sos I, 11 e VI, incluído,
na Ordem do Dia após o interstício regimerital;

b! .................... ._ ..........._····-······..···-·······..
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. 21) ··-------···--··--······--···--·--..- - - · · - - -

22) designar Substitutos de membros das
-comissões e nomear relator em plenário;
23) convidar,- Se necessáfio, o RelatOr ·auo Presidente da comissão a explicar as conclusões de seu parecer;
24) ... .-.-... _. ...__.._._ ......-.-.....____,.___ _
25)
26)
27)
28)

···----······--···--··--·········--·-----·------·--------·----····--..·····------··----····----·-..- - .. .-..._. .................- - · · - - - - - - - · - -

suprimido;
29) assinar os autógrafos dos projetas e
emendas a serem remetidos à Câmara dos
Deputados, e dos projetas destinados à sanção;
. 30) ....... _.._._ ..... -..-...........---·----···-31) ... -..- ......... _. ........ _._.-.-.-. .. -..-............_. _ __
32) --·---.-.-. .. .-.-.-..........- - - - - - - - · - - -

33) .-..... _. .... .-----·--·····-···-------·- · 34} avocar a representação do Senado
quando se trate de atas públicos de especial
relevância, e não seja possível designar comisSã-o ou Senador para esse fim;
--35) .......,_._._.................... .________.., _
36) ... -. .. .-._._. ... -. .. -.-........-............-··---·-----·
37) exercer a competência focada no Regu-

lamento Administrativo do Senado Federal;
38 -a 41) supriffildos.
Art. 52. Na distribuição das matérias subordinadas, na forma do_ art. 95-B deste Regi·
· mento, à apreciaÇão condushra das ~,;omis
sões, o Presidente do Senado, quando a proposição tiver seu mérito vinculado a mais-de
uma comissão, poderá:

1256
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a) definir qual a comissão de maior pertinência que deve decidir sobre a matéria;

bros superior a um vinte avos da composição
do S€riaâo Federal terão Líderes e Vice-Lí-

b} distribuir as proposições__às comissões
de mérito e determinar que o estudo do projeto seja feito em reunião conjunta, observado,
na que couber, o art 131 deste Regimento.
Art. 55. Ao J9 VIce-Presidente compete:

deres.
- § }9 A maioria é integrada por bloco parlamentar ou representação partidária que represente' a maioria absoluta da Casa.
§ 2~ Formada a maioria, a minoria será
a) ............................................................................~ aquela integrada pelo maior bloco parlamenb) exercer as atribuições estabelecidas no
tarou representação partidária-Que Se lhe opu§ 79 do art. 6õ da COhstituição, quando não
ser.
as tenha exercido o Presjdente;
§ 3~ A constituição da maioria e da minoc) suprimido.
ria será comunicada à Mesa pelos Líderes dos
Art. 56. ... -........-....--..--.......,..,_____ m,...... blocos parlamentares- ou das representações
a) ............................................................................~ partidárias que as compõem.
b) suprimido.
§ 4~ O Líder da maioria e o da minoria
Art. 57. ............................................................... _ serão os_ Líderes dos blocos parlamentares
........................................................ ~...............~.......
que as compõem e as_ funçóeS de Vice-üdej} suprimído.
rança_ seráo__exercidas pelos demais Líderes
k) suprimido.
das representações partidárias que integram
I) .............................................................................. ___os respectivos blocos parlamentares.
Art. 58. ...............................................................
§ 59 Na hipótese de nenhum bloco parlaa) ............................................................................. - mentar alcançar a maioria absoluta, assume
b) suprimido.
- as funções constitucionais e regimentais da
Art. 59. .............................................~................ - ffiaiorl~-o Líde_r ~~bloco ~arlament~r ou repre................................................................................... _sentaç_ao partidana que tiVer o ma1or número
d} suprimido.
de representantes,_e da minoria, o Líder do
Arl 62. Os membros da Mesa serão elei- bloco parlamentar ou representação partidária
tos para mandato de _dois anos, vedada a reeque s_e__lhe seguir em número de integrantes.
leição para o período imediatamente subse§ 69 A indicação dos Líderes partidários
será feita no início da -1 ~-e-da 3~ sessõeSle"gislaqüente.
§ 19 ................................................................... ,..
tivas de cada legislatura, e comuniCada à Mesa
§ 2 9 .............................................................u.......
documento subscrito pela maioria dos
Art. 63. A eleição dos membros da Mesa
membros da respectivã bancada, podendo,
será feita em escrutínfo seCretO e -maioria- de pela mesma maioria, ser substituído em qualvotos, presente a maioria da composição do quer oportunidade.
Senado, assegurada, tanto quanto possível, a
§ 7~ Os-VK:e-Uderes das representações
representação proporcional dos partidos ou
partidárias serão indicados pelos respectivos
dos blocos parlamentares com atuação no Se- Uderes, ha proporção de um Vice-Líder para
nado.
cada grupo de cinco integrantes do bloco par§§ 19 a 49 ...................................... ~..................... -lamentar ou representação partidária, assegurado pelo menos um Vlce~Uder e não computada a fração inferior a cinco.
TfTULO III-A
Arts. 66 e 67 SupriffiiâOs.

-.em-

Dos Blocos Parlamentares
As representações partidárias
poderão constituir bloco parlamentar.
Parágrafo único. Somente será admitida
a formação de bloco parlamentar que represente, no mínimo, um dé_cimo da composição
do Senado Federal.
Art 63-B. O bloco parlamentar terá Uder,
a ser indicado dentre-os Uderes das representações partidárias que o compõem. Parágrafo único. Os demais Uderes partidários assumirão, preferencialmente, as funções__ de Vlce-Uderes do bloco parlamentar,
na ordem indicada pelo titular da liderança.
Art 63-C. O bloco parlamentar constituído por representações partidárias que não
atendam às exigências do art. 64, caput, escolherá o üder e os \{i_ç~-Uderes dentre_ os seus
integrantes.
Art. 63-D. Aplica-se a-o Líder do biOcO
parlamentar o disposto no art. 65.
Art.

TÍTULO V

63~A.

TÍTULO IV

Dos Líderes

Arl 64. A rilaioria, a- minoria e as representações partidáriaS com núinero de mem-

Art. 68.

QUã"ndo solicitado a se fazer representar em ato ou solenidade de cunho internacional, nacional ou regional, o Senado
Federal poderá atender ao convite, mediante
proposta da Presic\ência, aprovada, por qualquer número, pelo pl~"f!ário.
Art 69., .Arepre~ t.ação éctema do Senado far-se-á por comi~dO ou por Senador.
Arl 70. É lícito ao Presidente avocar a representação do Senado quando se trate de
ato de excepcional relevo.
Art. 71. Na impossibilidade de haver deliberação do plenário, o Presidente poderá autoriZar repre-sentação externa para:
. 1) chegada ou partida de personalidade de_
destaque na vida pública nacional ou internadOtlal;
2) .,...." ....,.0,,.....,..•.•.,.,....~ ... .,".... ,. ...................... .
3) ..................... ,... ,. ...............................,... ,. ........... .

Parágrafo único. -O Presidente dará conhecimento da providência adotada ao Senado, na primeira sessão qtie se realizar.
Art. 72. O Senado-terá Comissões Permanentes e Temporárias (Const., art. 58).

AbrUd<U989

Art. 73. Salvo a Comissão Diretora, asComissões Permanentes são as seguintes:
1} ComisSão de Assuntos Económicos

(CAE);
2) Comissão de Assuntos Sociais (CAS);
3) -Cóinissão de Educação (CE);
4) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ);
5) ·comíssão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE); e
·
_
6) ComissãO de Serviços de Infra-estrutura
(0).

Art. 74.

.

Cabe às Comissões Permanen-

tes... no âmbito de suas respectivas competências, criar subc_omissões permanentes ou
temporárias, até o máximo de quatro, median·
te proposta de qualquer de seus integrantes,
§ 1~ No funcionamento das subcomissões aplicar-se-ão, no que couber, as disposições deste regimento relativas ao funcionamento das Comissões Permanentes.
§ 2 9 Os relatórios proferidOs no âmbito
das subcomissões, e por elas aprovados, serão
submetidos à apreciação dO plenáriO da comissão, sendo a decisão finãl, para todos os
efeitos, proferida em nome desta.
Art. 75. _As_ Comissões Tiânporârias se-rão:
a) Internas- as previstas no regimento pa~
ra finalidade específica;
b) Externas - destinadas a representar o
Senado em congressos, solenidades· e outros
atas públicos; - - -c) Parlamentar_es de [nquérito - criadas
nos terffios do § 3~ do- ãrt. 58 da ConstitUição.
Art. 76. As Comissões Externas serão
criadas por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer senador ou comissão, ou
por proposta do presidente.
_ __l?arágrafo único. O reguerimentO ou a
proposta deverá indicar o objetivo da coniissão- e o número de seus membros.
Art. 77. As Comissões Temporárias se e:X:'
tinguem:1 - ··--···-········-·-'··········-··········-··············-'·'·····-·-··
II- ...................~ ........... : .......................,...• "., ..... .

111- ..........................................,..................... - ..-

§ 1~ É lícito à comissão qUe não tenha
conduído a sua tarefa, requerer a prorrogação
do respectivo prazo~

a) -·-·-··························································-···-···-··
Jj) ·-····--····~----·······---·-·····-·······::..•..•.....
§ 2' ............: ...:.. :........................ :......::: ......,....... .
§ }-o O prazo das Córilissôes Temporârfas

é contado a partir da publicação dos atas que
as criarem, suspendendo·se nos períodos de
recesso do Congresso Nacional.
§ 49 Emqua1querhipóteseoprazodaCO:missão Parlamentar de [nquérito não poderá
ultrapassar o perí9do da legislatura em que
foi criada.
Art. 78. ................................................................
_ 1)._ Comissão de Assuntos Econômicos, 27;
2) Comissão de AssuntOs SoCiaiS, 29;
-3) Comissão de <;onstitu_ição, Justis;:a e 9dadania, 23;
4) Comissão de Educação, 27;
5) Comissão de Relações Exteriói'es·-e- De-:
fesa-Nacioriai, 19;
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6) Comissão de Serviços de Infra~estrutura,
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na inexistência deste, o último dos titulares
I) distribuir matéricts às subcomissões;
- do bloco parlamentar ou do partido, conforme
m) assinar o expediente da comissão_,
§ 1' ..................................................................... .
§ 1o Quando o presidente funcionar co·
a lista _oficial da comissão publicada no Diário
§ 29 Cada senador somente poderá inte~
do Congresso Nacional
mo relator, passará a Presidénda ao substituto
grar duas comissões como titulare duas como . § 4• ..................................................................... . _ eventual enquanto discutir ou votar o assunto'""
suplente.
que relatar.
Art. 90. Em caso de impedimento tempo§_ 29 Ao encerrar~se a legislatu_ra, o presi·
Arts. 79 e 80. Suprimidos.
_. rário de membro da comissão e não havendo
dente providenciará a fim de que os seus
Art. 81. Os membros das comissões se~ suplente a convocar, o Presidente desta solicimembros devolvam à secretaria da comissão
rão designados pelo presidente, por indicação
tará, à presidência da Mesa, a designação de
os processos que lhes tenham sido distribuiescrita dos respectivos líderes, assegurada,
substituto, devendo a escolha recair em senados.
tanto quanto possível, a participação propor~
dor do mesmo partido ou bloco parlamentar
Art. 95~ Suprimido.
dona! das representações partidárias ou blodo substituído, salvo se os demais representcos parlamentares com atuação no Senado
nates desse partido ou bloco não puderem
Federal (Const., art. 58,§ 1•).
ou não quiserem aceitar a designação.
TfrULOVI
Arts. 82 e 83. Suprirriidos.
§§..}9 e 29 -- ............- ...................;:.......................... .
Da Competência
Art 84. No inído de cada legislatura, os
Art. 93. No início da legislatura, nos cinco
SEÇÃOI
líderes uma vez indicados, reunir-se-ão para
dias _que se _seguirem à designação de seus
Das Disposições Gerais
fixar a representação de cada partido ou dos
membros, e na terceira sessão legislativa, nos
Art. 95~A- Às comissões compete:
blocos parlamentares nas Comissões Permacinco dias que se seguirem à indicação dos
nentes_.
I - discutir e votar projeto de lei ilos termos
líderes, cada comissão reunir.;-se-á para instado art. 95~8;
Art. 85. Estabelecida a representação nular seus trabalhos e eleger, em escrutínio se·
D- realizar audiências públicas com entimérica dos partidos ou Blocos parlamentares
creto, o seu presidente e o viceMpresidente.
dades da sociedade civil;
nas comissões, o_s líderes entregarão à Mesa,
§ _le Em caso do não-cumprimento do
III- convocar ministros de EstadO para
nas quarenta e oito horas subseqUentes, as
disposto --neste artfgo, ficãrão iiwestidos nos
indicações dos titulares e suplentes.
prestar informaÇões sobre assuntos inerentes
cargos os dois titulares mais idosos, até que
às suas atnbuições e ouvi-los quando no exerparágrafo único. ....................... ~......................
se realize a eleição~
cfcio da faculdade prevista no § J9 do art. 50
Art 86. O lugar na comissão pertence_ ao
§ 2~ ....~ ............................................................... ..
da ConstitUiçãO;
partido ou bloco parlamentar, competindo ao
§ 39 Na ausência do presidente e do vice[\1- receber petições, reclamações, reprerespectivo líder pedir, em documento escrito,
presidente, presidirá a comisSão o mais idoso
sentações ou queixas de qualquer pessoa cona substituição, em qualquer circunstância ou
dos titulares.
oportunidade, de titular ou suplente por ele
tra atas ou omissões das autoridades ou enti§ 49 Em caso de vaga dos cargos de predades públicas;
indicado.
sidente ou de vice-presidente; far-se-á o preenM
V- solicitar depoimento de qualquer auto§ 1" A s_ubstitufção de membro da comischimento por meto· de eleição realizada nos
ridae ou cidadão;
são que se desligar do partido ao qual pertence
cinco dias que se_ seguirem à vacância, salvo
Vl- aprec!ar programas de obras, planos
o lugar na comissão, não alterará, até o encer·
se faltarem menos de sessenta dias para o
nacionais, regionais e setorias de desenvol·
ramento da sessão legislativa, a proporciona· ...t€rmino dos respectivos mandatos.
vimento e sobre eles emitir parecer (Const.,
lidade estabelecida no seu início.
§ 59 Aceitar função previSta no art. 43, b,
art 58, § 2');
§ 2" A substituição, nos terrrios deste artiirrl"porta renúncia ao cargo de -Presidente ou
VII- propor a sustaçãO- dos atas normago, de senador que exerça- a presidência ou
de vlce-presidente de comissão.
tivos do Poder Executivo que exorbitem do
a vice-presidênda de comissáo, salvo em vir§ 60 .................................................................... ..
r)oder regulamentar;_
tude de se_u desligamento do partido que ali
Art. 94. Ao Presidente da comissão comM
VIII- acompanhar junto ao governo a elarepres~ntar, deverá ser precedida de autoripete:
boraçãQ da proposta orçametária, bem, como
zação da maioria da respectiva bancada.
a) ........................,.,_ ...............................................
sua execução;
Art 87. A designação dos membros das
b) ............................................................................
IX- acompanhar, fiscalizar e controlar as
Comfss.ões Temporárias será feita:
c)_ designar, na comissão, relatores para as
políticas governamentais pertinentes às àreas
I - para as Internas, nas oportunidades es-- matérias;
d_e sua competência;
tabeleddas neste regimento;
d) designar, dentre os componentes da coX-exercer a fiscalização e controle dos
missão, os membros das subcomissões_ e ftx.ar
11- ................................... ______
atas do Poder Executivo, incluídos os da admia sua composição;
nistração indireta, quanto às questões relativas
III-suprimido.
e) resolver as questões de ordem;
à competência privativa do Senado (Const.,
Art 88. As Comissões Permanentes, exM
f) ser o órgão de comunícação da comisart. 49, inciso X e art. 52, incisos V a IX);
c_eto a Diretora, terão suplentes em número
são com a Mesa, com as outras comissões
XI- estudar qualquer assunto_ compteenigual ao de titulares.
e com os líderes, e com as r~pectivas subcoArt. 89. .........................~............ ., ............. ~....... missões;
dido nas atribu.ições <;lo Senad.-o, propondo as
medidas legislativas cablveis;
a) ............................................................................~
g) convocar as suas reuniões extraordináM
_ XII- opiniar sobre o mérito das proposi·
b) ............................................................................ rias, de oficio ou a re"qUerimerito de qualquer
ções submetid~s ?JO seu exame, emitindo pa§ 1" A convocação será feita pelo presiM
de seus membros, aprovado pela comissão;
recer conclusivo;
h) promovt;:r a publicação das atas das reudente da comissão, obedecida a ordem numéXIII- realizar diligência.
rica e a representatividade.
niões no Diário do Congresso Nacional;
Parágrafo único. Ao depoimento de teste§ 2 9 .........................................
-1) solicitar; em virtude de deliberação da co~
munha e autoridades aplicam-se, no que cou1 ) ................................ _.......................................... miss~o. os s_erviços de funcionários técnicos
ber, as disposições· do Código de Processo
2) ........................................._.. ,, ............................~ - -para estudo_ de determinado trabalho, sem
Ovil.
3 ) .................................................................. -........ prejuízo das suas atividades nas repartições
§ 39 Nas hipóteses dos items 2 e 3 do
a que pertençam;
- Art. 95-B. As comissões, no âmbitO de
suas atnbuições, cabe, dispensada a compeparágrafo anterior, se a representação do blo11 convidar, para o mesmo fim e na forma
tência do plenário, nos termos do art. 58, §
co parlamentar ou do partido a que.pertencer
da alínea anterior, técnicos ou especialistas
2_9, _!, da_ Constituição, discutir e votar prqjetos
o suplente estiver completa na reunião, o seu
particulares e representantes de entidades ou
voto s6 será computado em relação à matéria
associações científicas;
de lei, exceto quanto a:
que relatar, deixando de participar da delibek) desempatar as votações quando ostenI -lei complementar;
II- projetas de iniciativas _de comissão;
ração o suplente convocado por último ou, sivas;

23.
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III- projetes de código;

exame, a comissão procederá de forma que
oriundas da Câmara dos _ PosSlliilite a audiência de todas as partes inteDeputados, salvo as de iniCiativa parlamentar, ress-adas.
que tiverem sido aprovadas, em decisão termi~
§ 29 Os membros da comissão poderão,
nativa, por comissão daquela Casa;_
terminada a leitura, interpelar o orador exclusiV- proposições em regime de urgência.
vamente sobre a exposição lida, por prazo
n.tftrca-superior a três minutos.
§ 1? O presidente do Sen<ido, ouvidas as
lideranças, poderá conferir às comissões a
§ 3° O orador terá o mesmo prazo para
competência para apreciar, conclusivamente,
responder a cada senador, sendo-lhe vedado
dentre outras, as seguintes matérias:
interpelar os membros da comissão.
I - tratados ou acordos internacionais;
Art. 95-F. Da reunião de audiência públil i - autorização para a exploração e o aproca far-se-á uma ata, arquivando-se, no -âmbito
da comissão, os pronunciamentos estritos e
veitamento de recur&PLhldricos e a pesquisa
e lavra de riquezas minerais em terras indídocumentos que os acompanharem.
genaS;
Parágrafo únicO. Será admitido, a qualquer
III- alienação ou concessão de t~rras pútempo, a requerimento de senador, o traslado
blicas com área superior a dosi mil e quinhende peças.
[ V - proposições

tos hecté)res;
[V- indicações _e proposições diversas, exceto:
a) projetes de resolução que alterem o Regimento Interno;
b) projetes de resolução a que se referem
os artigos 52, V, VI, VIl, VIII, IX e X, e 155,
§§ I o, IV e 2" IV e V, da ConstituiçãO;
c) proposta de emend<l à Constiti,Jição.
§ 2" t: vedado à comissão apreciar, em
caráter de urgência, as matérias a que se refere
este artigo, competência essa deferida, exclusivamente, ao plenário do Senado.

Art. 9!)-G. A comiss"ao receberá petições,
reações, representações ou queixas de qualquer pessoa conforme ato ou omissão de auw
toridad~- ou__entidade pública sobre assunto
de sua competência ..
_§ 1?_ _Os pedidos referidos no caput deste
artigo sérão encaminhados por escrito, com
a-Identificação do relator.
.
§ 29 Os pedidos serãO -distríbuídos a um
relator que os -apreciará e apresentará relatório
com sugestões
à.s providências a serem tomadas, pela comissão, pela
ou
pelo Ministério Público.
§ "3~ O relatório será discutido e votado
§ 3" Encerrada a apreciação conclusiva
na _sessão, tomando a forma de projeto de
dos projetes a que se refere este artigo, a decisão "da comissão será comunicada ao presi- resolução se contiver_ providência a ser tomadente do Senado para ciência do plenário e.- da por outra. instância que não a- da
comissão.
publicação no Diário" do Congresso Naclonaf.
§ 4~ No prazo de setenta e duas horas,
Art 97......................................................................
contado a partir da publicação referida no paI - exercer_ a administração interna da Carágrafo anterior, poderá ser interposto recurso sa, nos tennos _das atribuições ftxadas no Repara discussão e votação da matéria pelo Se- gulamento Administrativo do Senado Federal;
nado.
··11- ........................................................................ ..
§ 5~ O recurso, assinado por um décimo
lU- propor ao Senado projeto de resolu_dos membros do Sena_do, será dirigido ao pre- ção, dispondo sobre sua organização, funciosidente da Casa.
namento, política, ação, transformação ou ex§ 6~ Esgotado o prazo previsto no § 3o . tinção de _cargos, empregos e fun
de
sem interposição de recurso, o--projeto será, .seus serviços e ftxação da r_espectiva remuneconforme o caso, arquivado, promulgado ou ração, observado os parâmetros estabelecidos
remetido à Câmara.
- na-lei de diretrizes orçamentária (Const, art.
Art. 95-C. Aplicam-se à tramitação dos
52, Xill);
projetas e demais proposições submetidas à
IV-emitir, obrigatoriamente, parecer sodeliberação conclusiva das comissões as dis- bre proposições que digam respeito ao serviço
posições relativas a turnos, prazos, emendas
e ao pessoal da
e as que alterem este
regimento, salvo o disposto no art. 442, § 2°,
e demais formalidades e ritos exigidos para
item2;
as matérias submetidas à apreciação do plenário do senado.
V--:: elaborar a redação final das proposições de iniciativa do Senado e das emendas
Art. 95-D. A audiência pública será realia projetas da Câmara dos Deputados aprovazada pela comissão para:
das pelo plenário, escoimando-as dos vícios
!-:instruir matéria sob sua apreciação;
II- tratar de assunto de interesse público de linguagem, das impropriedades de expressão, defeitos de "técnica legislativa, cláusulas
relevante.
de justificação e palavras desnecessárias.
§ 1'"' A audiência pública poderá ser realiParágrafo único ....................................................
zada por solicitação de entidade da sociedade
Art. 98. À Comissão de Assuntos EconócMI.
§ 2" a audiência prevista para o disposto micos compete opinar sObre proposições per~
no inciso I poderá ser dispensada por delibe- tinentes aos seguintes assuntos:
-- 1- aspecto econômico e financeiro de
ração da c_omlssão.
Art. 95-E. Os depoimentos serão prestaw qualquer matéria qUe lhe seja submetida por
despacho do presidente por deliberação do
dos por-escrito e de forma conclusiva.
plenário, ou· por consulta de comissão, e, ain§ 19 Na hipótese de haver defensores e
opositores, relativamente à matéria objeto de da, Quando, em virtude d~sses aspectos, hou-
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ver recursos de decisão terminativa de comissão para o plenário;
_
11-:- dir~ito agráf.ló, planejamento e_ execução da politica agrícola, agriçu1tura, pecuária,
organização do ensino agrário, investimento
e financiamentos agropecuárlos, alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares, aquisição
01.1 arrendamento de propriedade rural por
pessoa física ou jurídica estrangeira, definição
da_ pequena e da média propriedade rural;
Dl.:_problemas económicos do País, polí~
tica de crédito, câmbio, seguro e transferénçia_
de valores, comércio exteri_or e interestadual,
sistema monetário, bancário e de medidas,
títulos e garantia dos metais, sistema de poupança, consórcio e sorteio e propaganda co~
mercial;
-IV- tributos, tarifas,_emprêstimos compulsórios, fmanças públicas, normas gerais sobre
direito tributário, financeiro e econômico, orçamento, juntas comercias, conflitos -de competência em matéria tnbutâria entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
dívida pública, fiscalização das instituições financeiras;
V-escolha dos ministros do Tribunal dt;;
Contas, presidente e diretores do Banco Central;
VI- matérias a que se referem os ~rts. 403
e "417;
VII- outros assuntos correlatas.
Art. 99. À Comissão de Assuntos Sodas
compete opinar sobre proposições que digam
respeito a:
I - relações de trabalho, organização do
sistema nacional de emprego e condição pcira
o exercício- -de profissões, seguridade social,
previdência social, população indígena, assistência social, normas gerais de proteção e integração social das pessoas portadoras de defidências e proteção à infância e à juventude;
11- proteção e defesa da saúde, condições
e requisitos para remoção de órgãos, tecidos
e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa, tratamento e coleta de sangue
humano e seus derivados, produção, controle
e fiscalização de medicamentos, saneamento,
inspeç:ão e ftsCalizaç:ão de allmentos, competência do sistema único de saúde;
m- normas gerais sobre proteção do meio
ambiente e controle da poluição, conservação
da natureza, defesa do solo e dos recursos
naturais, floresta, caÇa, pesca, fauila, flora e
cursos d'água;
IV- outros assuntos correlatas.
Art. 100. À Comissão de Constituição,
Justiça e Gdadania compet€::
1- opinar sobre a constitucionalidade, juricidade e regimentalidade das matérias que
lhe forem submetidas por deliberação do plenário, por despacho da presidência, por c:CmsuJta de qualquer comissão, ou quando, em
virtude desses aspectos, houver iecuiso de
decisão terminativa de comissão para o plenário;
II- ressalvadas as atribuições das demais
comissões, emitir parecer, quahfo" ao iifêrito, sobre as matérias de competência da União,
especialmente as seguintes: 1) criação-de

estados e territórios, incorporação ou desmembramento de áreas a eles pertecentes;
2) estado_ de _defesa, estado de sítio e intervenção federal, requisições civis, anistia;

3) segurança pública, corpo de bombeiros
militares, polícia, inclusive marítima, aérea, de
fronteiras, rodoviária e ferroviária;
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4) direito civil, comercial, penal, processual,
eleitoral, aeronáutico, espacial, marítimo e penitenciário;

5) uso dos símbolos nacionais, nacionalidade, cidadania e naturalização, extradição e

expulsão de estrangeiros, emigração e imigração;
6) órgãos do seJViço público cM! da União
e setvidores da administração direta e indireta,

do Poder Judiciário, do Ministério Público e

dos Territórios;
7) normas gerais de licitação e contratação
em todas as modalidades, para a administração pública, direta e indireta, incluídas as
fundações institufdas e mantidas pelo Poder
Público, nas diversas esferas de governo, e
empresas sob o seu controle (Const art. 22,
XXVll);
8) perda de mandato de Senador, pedido
de licença de incorporação de Senador às For~
ças Armadas;
9) escolha de Ministro do Supremo Tribunal Federal, dos Tnbunais Superiores e de Gcr
vemador de Ten:ltódo, escolha e. déstituição
do Procurador-Geral da República;
1O) transferência temporária da sede do
Governo Federal;
11) registras públicos, organização administrativa e judiciária do Ministério Público e
Defensaria Pública da União e dos Territórios,
organização judidária dO Ministério Públlco e
da Defensaria Pública· do Distrito Federal;
12) limites dos Estados e do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do
domínio da União;
13) desapropriação e inqúilinato;
14) criação, funcionamento e processo de
juizado de pequenas causas, assistência jurídica e defensoria pública, custas dos serviços
forenses;
15) matéria a que se refere o art. 96, II,
da Constituição Federal.
III- propor, por projeto de resolução, a suspensão, no- todo oU" em parte, de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribünal Federal;
IV -opinar, em cumprimento a despacho
da Presidência, sobre as emendas apresentadas como de redação, nas condições previs~
tas no parágrafo único do artigo 258;
V- opinar sobre assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido,
em consulta, pelo Presidente, de oficio, ou por
deliberação do Plenário, ou por outra comissão;
VI- opinar sobre recursos interpostos às
decisões da Presidência;
VI[- opinar sobre os requerimentos de voto de censura, de aplauso ou semelhante, salvo quando o assunto possa interessar às rela~
ções exteriores do País.
§ 1? Quando a ComiSsão emitir parecer
pela inconstitucionalidade e injuridicidade de

qualquer proposição, será esta. considerada
rejeitada e arquivada definitivamente, por des-

pacho do Presidente do Senado, salvo, não
sendo unânime o parecer, reCurso interposto
nos termos do art 276.
§ 29 Tratando-se de inconstitucionalidade parcial, a Comissão poderá oferecer emenda corrigindo o vício.
_
Art. 101. À-Comissão de Educação compete opinar sobre proposições que versem sobre:
I) normas gerais sobre educação, cultura,
ensino e desportos. instituições educativas e
culturais, dir.etrires.e bens da educação nacioR
na!, salário educação;
II) diver.s.ão e espetáculos públicos, criações artísticas, datas comemorativas e homenagens cívicas;
lll) formação e aperfeiçoamento de recursos hwnanos;
IV) comunicação, imprensa, rad.iofusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de rad.iofusão sonora e de sons e Imagens;
V) criações cientificas e tecnológicas, informática, atividades nucleares de qualquer natureza, transporte e utilização de materiais radioativos, apoio e estímu1o à pesquisa e criação de tecnologia;
VI) outros assuntos correlatas.
Art. 102. À Comissão. de Relações Exteriores e Defesa Nacional compete emitir parecer sobre:
I) proposições referentes aos atas e relações ínternacionals e ao Ministério das Relações Exteriores;
fi) comércio exteri.or;
III) indicação de nomes para chefes de missões diplomáticas ·de caráter permanente junto a governos estrangetros e das organizações
internacionais de que o Brasil faça parte;
IV) requerimentos de votos de censura, de
aplauso ou semelhante quando se retiram a
acontecimentos ou ataS públicos internacionais;
V) Forças Armadas de..terr.a,_mar e ar, requisições militares, passagem de forç.as estrangeiias e Sua permanênçia no território nacional, questões de fronteiras e limites do território nacional, questões de fronteiras e limites
do território nacional, espaço aéreo e marítimo, déclaração de. guerra e celebração de
paz;
VI) assuntos referentes à Organização das
Nações Unidas e entidades internacionais de
qualquer natureza;
VIl) autorização para o Presidente ou vicePres.i.dente da República se aus_entarem do terR
rit6rio nacional;
VIII) outros assuntos correlatas.
Parágrafo único, A Comissão integrará,
por um de seus membros, as comissões enviadas pelo. Senado, ao exterior, em assuntos
pertinentes -à l?olítica extef!la do País.
Art 103. A ComiSsão de .Serviços de Infra-estrutura compete opinar sobre matérias
pertinentes a:
I) transportes de terra, mar e ar, obras públicas em geral, minas, recursos geológicos e
hídricos e serviços de telecomunicações;
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11) outros assuntos correlates.
Arts. 104 a 1 1 6. Supifmidos.
Art. 117, Às Comissões Temporárias
compete o desempenho das atribuições que
lhes forem expressamente deferidas.
Arts. 118 _a 122. SuPrimi_dos,
Art. 123.. As comissões reunir-se-ão nas
dependências do Senado Feáeral.
Art. 124. .. ...........................................................
a) se ordinárias, nos dias .e horários estabele.cidos.no início da sessão legislativa ordinária,
salvo deliberação em contrário;
b) se extraordiná.r_ia.s..... mediª-nte con.vo.ca~
ção especial para dia; hOrário e fim indicados,
obs.ervando-se, no que for aplicável, o disposto
neste Regimento sobre a conVocação de. sessões extraordinárias. do Senado.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a
reunião de Comissão Permanente ou Temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à Ordem do Dia das sessões ordinária.s
do Senado.
Art. 125. As ·comissões reunir-se-ão com
a presença, no mínimo, da maioria de seus
membros.
Parágrafo único. A pauta dos.trabalhos da
comissão será fiXada com antecedência mínima de 3 dias úteis, devendo ser distribuída
aos titulares e suplentes mediante protocolo,
salvo em cªso de urgência.
. Ar;t. 126. As deliberações te:rminativas
nas comissões serão tomadas pelo processo
nominal e maiori.;1 de votos, presente a maioria
de seus..membros.
Art. 127. Suprimido.
Art 128. As reuniões serão públicas, saiR
vo os casos expressos neste Regimento ou
quando o_deliberar a comissão.
Art. 132. As Comissões Permanentes e as
Temporárias serão secretariadas por funcio·
nários da Secretaria do Senado e tefâo asses~
soramento próprio, constituído de até. três asse.ssores, designados pelo respectivo Presidente, ouvida a Assessoria.
Parágrafo único. Ao Secretário da comissão compete, além da redação das atas, a
organização da pauta do dia e do protocolo
dos trabalhos com o Seu andamento.
Art. 134. .. ................................,........................ ..
a) declaração de guerra ou celebração de

paz;
b) trânsito ou permanência temporária de
forças estrangeiras no território nacional.
§ 1• ............_........................................................ ..
§ 2• .......................................................................
§ 3• ................,__,,____ , ..........- ...........___ _
Art. 136. Suprimido.
Art. 137. .. ...................................................___ ,.
a) vinte dias para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania;
b} ............................................................................
§ 1o Sobre as emendas. o prazo é de quinze dias, correndo .em conjunto se tiver que
ser ouvida mais de uma comissão.

§ 29 Se a cOmissão não puder proferir o
parecer no prazo, tê-lo-á prorrogado, por igual
período, desde que o seu presidente envie à
Mesa, antes de seu término, comunicação es-

1260

Quarta-feira 19

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Abril de 1989

\

crita, que será lida no Expediente_e publicada
no Diário do Congresso Naclol:u!l. Posterior

prorrogação só-poderá ser concedida por prazo determinado e mediante deliberação do Senado.
§ 3~ O prazo da comissão fica suspenso
pelo encerramento da sessão legislativa. continuando a correr na sessão imediata, e reno-

va-se pelo início de nova legislatura ou por
designação de novo relator.
§ 49 Será suspensc{o- piazo da comissão
durante o período necessário ao cumprimento

das disposições previstas nos itens 11, m. v e
IX do art 95-A.
§ 5" O prazo da comissão, em qualquer
hipótese, não se suspende nos projetas sujei-

§ 39 --Quando se tratar de proposição coin
prazo determinado, a vista, desde que não atingidos os últimos dez diaS de sua tramitação,
poderá ser concedida por vinte e quatro horas.

§ 4' ·····-·····················-·······························-··········
§ 5' .....................................................................
§ 6• ····-·-···········--······················-··········-···············
a) -····-······-·---·--··--···-··-··-···--···················
-b) assiná-lo, uma vez constituído parecer,

com restrições ou pelas conclusões ou declarando-se vencidos.
§ 79 .................................................................... ..
§ 89 :,.,,,,.,_,.,,,,_,:...~ ..~~"-·-~mn ___, __
§ ge

Art. 154................................................................. .
a) ....:::.~.:.............................................•...................

tos a prazos de tramitação, se faltarem apenas

b)
-··················-____:·~-------···--·----_
c) ______________________________
dez dias para o término da tramitação da matéria.
d) ··-··---·-··-----·-······--·····-······················-Art. 138. Quando a matéria for despachae) .............................................................................
da a mais de uma comissão e a primeira esgo1 ) .~........... ~··~···-..... ~ ............... -.......................... ..
ta r o prazo sem sobre ela se manifestar, poderá
2 ) ..............................." ......................................... ..
ser dispensado o seu parecer, por deliberação
3) ........................................................................... .
4) ................................ -..........................................
do Plenário, a requerimento de qualquer senador.
§ 1 9 ........................................................................ ..
Parágrafo único. ...............................................
--§ 2 9 - ............~.~...: ....................... _ _ _ _ _ _
Art. 141 ..............................................................
T3~:::..-::..:::..._-_-_ __:_:=---·---···
[................................................................................ .
§ 4' ··············-····-·-·-·---······-·····-·-·---~11 ................................................................................ ~---- §" 5"::-;::""...-....,....___......._...
a) ............................... ~·~··..........
"''--§_ 61 A comissão, ao se manifesta~ sobre
b) aos projetes de iniciativa do Presidente e~~nda_~·---~everá reunir a matéria da propoda República com tramitação urgente (Const., SJçao pnnc1pal, e. das emendas com p~ecer
art. 64, § 1°),
favorái,P'el""_!l_~!TI__~m~o texto, com OS a~TeSCllTIOS
c) aos projetes referidos no art. 95-B.
e alterar;qes que VIsem ao seu aperfeiçoamen0

. v ......................

§ 1o Nos casos do inciso II, o prazo para
a apresentação de emendas contar-seooá: a partir da publicação da matéria no Diáii_o -do Congresso Nacional. sendo de vinte dias para os
projetas de Código e de cinco dias para os
demais projetes.

to.

§ 79 As emendas com parecer contrário
das comis_sões serão submetidas ao plenário,
desde que a decisão do órgão técnico não
alcance unanimidade de votos, devendo esta
circunstâitcia constar exp~mente do parecer._
§ 2························-·····-·······-···--·······----§ &-- Toâa v-ez que a comissã-o Concluir
Art. 143. ···········-··················--·-...··-~- o-seu-parecer com sugestão ou proposta que
1 ) ·································-·····-·········--·----·····-·---- -·er:wo~va matéria de requerimento ou emenda,
2 ) ········-················-········-···-···-····..,-----:----:- formalizará a proposição correspondente.
3) nos casos da alínea b do inciso D, será
Art. 155. Supnmido.
final o pronunciamento, salvo recurso inter~
Art. 15&_ Uma vez assinados pelo presiposto por um décimo dos membros do Sena- dente, pelo relator e pelos demais membros
do no sentido de ser a emenda _submetida da comissão que participaram da deliberação,
ao plenário, sem discussão.
os pareCeres serão enviados à Mesa, junta4) nos caso da alinea_ c do inciso 11, $erá mente com as emendas relatadas, declarafinal o pronunciamento da comissão, salvo ções de_votos_e__yotos em separado.
recurso interposto para discussão e votação
Art. 159. Os pareceres serão lidos em pleda proposição principal.
nário, publicados no Diário do Congresso Na~
Arts. 145 e 146. Suprimidos.
cloiuJJ e distribtúdos em avulsos, após mani~
Art 152. O relatório deverá ser ofe_recido festação das comissões a que lenha sido despor escrito.
pachada a matéria.
_
Art. 153. Lido o relatório, desde que a
Parágrafo único ......;:~; ................~............ :........
maioria se manifeste de acordo com o relator,
Art.__16G.--- .............................................w •• w ..........
ele passará a constituir parecer.
1- será despachado pelo presidente da co§ 19 O pedido de -Vista do processo so- missão quando- solicitar audiência de outra
mente poderá ser aceito por uma única vez comissão, reunião conjunta com outra cernis-e pelo prazo máximo e improrrogável de cinco· são ou diligência interna de qualquer natureza;
II .......................w.w•tt"··""'·"''"-""" _ _ .................. __ _
dias, devendo ser formulado na 'oportundiade
em que for conhecido o voto proferido pelo
§ 1o No caso de convocação de .N\inistro
relator, obedecido o. disposto no § 49 deste de Estado, será feíta comLiriicação ·ao presiartigo.
dente do Senado, que dela dará conhecimento
§ 29 ··-··---..ãõ-plenário.
·
a) .............................
§ 2? Se a providência pedida não depenb) ............................~....~-~---- _der de deliberação do plenário, será tomada

independentemente da publiCação do parecer.
Art. 162. Os pareceres poderão ser proferidos oralmente,_ em plenário, por relator designado pelo presidente da Mesa
a)
--···-----··--··b) --------·-·--·-----------·-·c) ··---·--·...----·------------------§ )9 Se, ao ser chamada a emitir parecer

nos casos do inciso L e alíneas a, b,_ c e d
do inc;iso I1 do art., 1S5, o relator requerer diligência, sendo esta deferida, o seu pronunciamento dar~se-á em plenário após o cumprimento do requerimento.
§
Para emitir parecer oral em plenário
o relatOr terá o prazo máXImO -de trinta minutos.
Art. 164. Suprimido.

zo

ArL 167...............................................................:.
a) b) .
c) ----··-··-···---·····--·-··----·····"·--···-·

d) ·-········-·········-··-·······--·····-····-·····--··-·---····

e)

Parâ_grafo único. A inobservância do carâter secreto, confidencial ou reservado. de doc_umefltos de interesse de qualquer comissão,
sujeitará o infrator à pena de responsabilidade,
apurada na forma da lei.
Art. 168. A criação, J;i_e _.comissão parlamentar de iilqliérito será feita medíante requerimento de um terço dos membros -do Senado
Federal.
§ 19 O requerimento de criação da comissão parlamentar de inquérito determinará o
fato__a ser apufado, o número de membrOs,
o prazo de duração da_ comissão e o limite
das despesas a serem realizadas.
§ 29 recebido o requerimento, o presidente ordenará que seja numerado e publicado.
§ J9 O senador só poderá integrar duas
comissões parlamentares de inquérito, uriia
como titular, outra como suplente.
§ 49 A comissão terá suplentes, em número igual ã metade do número dos titulares,
mais um, escolhidos no ato da designação
destes, observadas as normas constantes do
art. 81.
Art. 169.

Não_se_admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matéria pertinente:
.a) -···-·······-···-·--··-·····-·--·-·-----·--·-·-··
b) às atnbuições do Poder Judiciário;
c) ·····------···-·----·--····-----

- Art. 170. Na hipótese de ausência do relator a qualquer ato do inquérito, poderá o presidente da comissão designar~lhe substituto para a _ocasião~ mantida a escolha _na mesma
representação partidária ou bloco parlamen-- tar.

Arts. _171 e 172~_ Suprimidos.
Art. 173. No exercício cias suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá
poderes de investigação própriOs das autori~
dades judiciais, facultada a realização de_ diligências que julgar necessárias, podendo convocar ministro de Estado, tom-ar o depoimento
de qualquer aUtOridade, inquirir testemunhas,
sob compromissos, ouvir os indiciados; requisitar de órgão público informações ou doeu~

~
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mentos de qualquer natureza, bem como re-

§ 49

Em qualquer fase da sessão, estando

reau- em Plfinárto menos de-um Vigésimo da com-
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2) .................................................................,.--.. .

zação de inspeções e auditorias qüe entehder

posição da Casa, o Presidente suspenderá a

3) suprimido
4) suprimtdo

necessárias.

-sessão, fazendo acionar as campainhas durante dez. minutos, e, se ao fir'n desse_ prazo

c) ................................................................._._,
I ) ...........................................................- ...-.-

querer ao Tribunal de Contas dáOniáO a

No dia preViamente designado, se
nãohouvernúmeraparadeliberar,a_comissão
§

}9

permanecer a inexistência de número, a ses-

2) .............................:...........................~......- ....

parlamentar de inquérito- pOderá tomar depoi-

são será encerrada.

mento das testemunhas ou autoridades convocadas, desde que estejam presentes o presidente e o relator.
§ .2? Os indiciados e testemunhas serão
intima-dOS- de acordO com as presCrições estaM
belecidas na legislação processual penal, apli~
cando-se, no que couber, a mesma legislação,
na inquirição de testemunhas e autoridades.
Art. 175. Ao término de seus trabalhos,
a Comissão Parlamentar de Inquérito enviará
à Mesa, para conhecimento do plenário, seu
relatório e· conclusões.
§ 1~ A comissão poderá concluir seu relatório por projeto de resolução se o- Senado
for competente para deliberar a respeito.
§ 21 Sendo diverSos os fatos objeto de inquérito, _a comissão -dirá, em separado, sobre
cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de
finda a investigação dos demais.
Art. J 76. Suprirrlldo.
Art. 177. A Comissão Parlamentar de_ lnquérito encaminhará-suas conclusões, s_e for
o caso, ao Ministério Público, para que pro mova a responsabilidaC!é civil ou criminal dos inM
fratores.
ArL 178. O prazo- da Comissão Parlamentarde Inquérito poderá ser prorrogado, automaticamente, a requerimento de um terço dos
membros do Senado, enviado à Mesa, lido
em plenário e publicado no "Diário do Congresso_Naciona[', obsérvado·o dís"pOsto--no
§ 49 do art. 77.
Art 178-A Nos atas processuais, aplicarse-ão, _subsidiariamente,_as __disposições do
Código de Processo Penal.
Art. 179. .. ............ -...···--·-·
I- ordinárias, as realizadas de segun:aa ·a
quinta-feira, às_ quatorze horas e trinta minutos
e às sextas-feiras, às nove horas;
II-extraordinárias, as_realizadas em dias
ou horários diversos das prefixados para as
ordinárias;
III- especiais, as realizadas para comemoração _ou hon;e~agens.
Paragrafo umco. -·--····~·--······~----··.....,.----. _

§ 5o_ Do período do tempo da sessão des-.
contar_-se-ão as suspensões ocorridas.
Art. 181. A primeira parte da sessão, que
terã- a·_ duração- âe uma hora, será destinada
à leitura do expediente e os oradores inscritos
na forma do disposto no art. 19.
§ 1" ..................................................................... .
a) ........................................................................... ..
b _) ........................................

3) suprimido
4) suprimjdo
§ 4'
................................ ,............ __

y

................. "

.............. .

a) .............................................................................
b) ......................................................................_.

I) ................................................................... - ......
2) ..........................................................................
3) ......................................................- -..

4) ......................................... ,................................ .
5) ...................................................,....____ _

§ 5'
c) .............. :~ .............................................................
d) ............................................................................
§ 6' ....... - .•- ......- ........................._ ........._ § 2~ .........................................................~----···--Art. I 92. .....................................................__
Art. 183. o tempo de seguir à leitura do
Parágrafo único. Nenhuma matéria podeexpediente será destinado aos oradores da Ho- rá ser incluída em Ordem do D_ia sem que
ra do Expediente, podendo Cada um dos ins- -teruia sido efetivaril.ente publicada no Dián"o
critos usaJ da palavra pelo prazo de vinte mi- do Congresso Nacional e em avulsos com,
nutos.
no mínimo, dez dias de antecedência.
Art. J92~A. Salvo em casos espedãís, as§ 1~ .................................................w, ................ .
§ 2~ Se algum Senador, antes do término ·srm considerados pela PreSid~nêia, das Oi-da Hora do Expediente, solicitar da Mesa ins- dens do Dia das sessões ordin~Oas das segunctlção para manirestaçâO de pesar, comemo- das e sextas-feira não constarão matérias em
ração ou Cõ!l'Ú.micação inadiável, explicação fase de votação.
Parágrafo único. _Q prtil.cip'lo estabelecido
pess9al ou justificação de proposição a apresentar, o Presidente lhe asSegurará a palavra neste artigo aplica-se, ainda às matér~s que
tiverem suas discu~s encer_rad_as nas sesna prottoga-ç:â·a~· sões ordinárias-·das segundas e sêxtaS-feira.
§§ 3 o _a 6~ ........................................................... .
Art. 192-B. Somente poderão ser submeArt. 184 · ........................................................... ..
tidas à deliberaÇão do Plenário, em cada- SesArt. 185 · - ..................................
·Art. 186· .......................... ,................................. . são _legislativa, as proposiçõe-s pi-otocoladas
junto à- Secretária-Geral da Mesa até a data
Art. 187. A Ordem do Dia terá início, im- de trinta de novembro.
preterivelinente, ao -término- do tempo destiParágrafo único. Ficam ressalvadas do
nado à Hora do Expediente, salvo prorroga- disposto neste artigo, as matérias da compeçâo. ··· ·· tência privada do Senado Federal relaciona_Art._ _168. As.i-natêriàs serão inclUídãs em das no art. 52 _da ConstituiÇão e, e_m casos
Ordem do Dia, a juízo do Presidente, ségl,!ndo excepcionais, até três matérias, por decisão
_sua anti,gliídade e importância, observada a
da Presidência é consenso das lideranças.
seguinte seqüência:
Art. I 93. .........................__.......- _........
1- matéria urgente de iniciativa do Pre-si§I' .............................................................._
dente da República, com prazo de tramitação
§ 2Q Nos avulsos da Ordem do Dia deveesgotado (Const.Lart. 64, §_2~l; __ -~
rão constar:
II - matéria em regime de urgência do art.
a) os projetas em fase__ de recebimento de
371, a;
emendas perante a Mesa ou comissão;
III-:-_matéria preferencial constante do art.
b) os projetas em fase de apresentação do
.15;15, ir _Js~õ II, SegUndo os prazos alí previstos;
recurso a que se reTere o § 3Q do art. 95-B;
c} as proposições que deverão figurar em
. IV- mãtéria em regime de u"rg-ência do art.
a) ........................................................'".......... _.,...
371, b;
Ordem do Dia nas três sessões ordin~ri~ seb) ................................................
~............... _-~V- matéria em regime de urgência do art.
guintes.
c) ............................................................................. ;)71, c;_ ·
--- .§ 3? Nos dadCis referidos no pa-rágrafo and) ....................................,.,..,. ____________ ~ -~,Vl----:-_matéria em t("amitação normal.
terior. b-ªver€1 indicação expressa dos prazos,
Art. 180. A sessão _ordinárla_terá início, de
§ 1'· .._................................................................... .
número de dias transcorridos e, no_ caso da
a) ........... ~.. ~ ......................
~
segunda a quinta-feira, às quatorze horas e
alínea a, da comissão que deverá receber as
trinta minutos e, às sextas, às nove horas, pelo
b) ........_.................................................................... emendas.
~ -Art. 195.
ç) .............................. ,.._. ..........,._._..............................
relógio do plenário, presentes no rednto pelo
menos um vigésimo da composi_ção do SenaM
__§_ 2 9 ....:.:............................................................. ..
do, e terá a duração máxima de quatro horas,
§_ 3?___ Nps_grupos do incisos III e VI, obedeI ...............................................- .• _ ..........._ ......
salvo prorrogação ou no caso do disposto nos cido o d_isposto no § 1o deste artigo, obser~
li ..........................................................--_- arts. 201 e 202. -_va-_se--á a seqüência:
'a) ...................:............:................._ ...___........
§ 1" Ao declarar aberta a sessão, o Presia) -........................................................................... .
b) de projeto de lei ânua ou que tenha por
dente proferirá as seguintes palavras: "sob a
1 ) .................... """'""""'"""""""'""'""""""""''" fim prorrogar prazo de lei, se faltarem de.z: dias,
proteção de Deus iniciãrilos noss-o tr'abãlhos."
2) ..................~----··--·,-~............................... .. -~p)J menos, para o término de sua vigência
§ 2• ......................................................................_._ .. bL..~............................................................. ..
QY da sessão legislativa, quando o fato deva
§ 3' ....................................................................... _ . I ) ................... --...................................................
ocorrer em período de recesso do Congfesso,
w

y

....................... ..

0

........

y . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. .

1262

ou nos dez dias que se seguirem

à instalação

do Congresso Nacíónal, que será publicado
día:riamei1fe, dui'ante as sessões legislativas or-

da sessão legislativa subseqUente;

e) de projeto de decreto legislativo refer_e_n- - -~.inárias

e_ extraordinárias,

e

eventU:alinente,

te a tratado, convênio ou acordo intemac_Lonal, nos períOdOS de recesso, sempre que houver
se faltarem dez dias, ou menos, para o término _matérias para publicação.
do prazo no qual o Brasil deva manifestar-se
§ 1 o ··············~·-··········· .. ··•···""""'"'"""'""''''"'''''
sobre o ato em apreço;
§ 2'1 Quando o discurSo, requisitado para
d) de projetas com prazo se _faltarem dez
rev1sao, não for restituído à Tai:juiQrafia até
dias para o término da_ Uami'Ulção.
as dezoito horas do dia seguinte, deixará de
Parágrafo único. Nas hipóteses das alí- ser incluído na data da sessão respectiva, onde
neas c e d do inciso U, o projeto emendado figurará nota explicativa a respeito, no lugar
vohará à Ordem do Dia da segunda sessão a ele Correspondente.
ordinária subseqüente, salvo se o encerramen§ 39 ···~-·-...--.-----····-----·-to da discussão se der no penúltimo dia do
Art 226. É permitido ao senador enviar
prazo ou da sessão legislativa, caso em que à Mesa, para publicação no Di§rio do Cana matéria terá a mesma tramitação prevista gressoNacionaleinclusãonosAnais,odiscur~
para o caso do art. 371, b.
50 que deseje proferir na Sessão, dispensada
e) Da Dispensa da Hora do Expediente ou
a sua. leitura.
da Ordem do Dia.
. Art. 234. _..------...-----~..--·-·-·..,
Art. 197. Em casos excepcionais, assirri
1- propostas de emenda à Constituição;
considerados pela Mesa, e nos sessenta dias
o_ projetas;
que precedem as eleições gerais, poderão ser
ur .:._ requerim_entos;
IV_ indicações;
dispensados, ouvidas as lideranças, os períodos correspondentes à Hora, do Expediente
y _ preceres;
ou à Ordem do Dia.
VI- emendas.
Art. 199. Esgotada a Ordem do Dia, o
Art. 235. ..-··---·-···-.--.·---""-""""''"'"'--·
tempo que restar para o término da sessãoã) projetaS de lei, referenteS_ a- matéria da
competência do Congresso Nacional, com
será destinado preferenciaJmente _ao uso- da
palavra pelas lideranças e, havendo tempo, sanção do presideRte da RepúbUca;
pelos oradores inscritos na forma do disposto
b) projetes de decreto legislativo, referentes
no art 19.
a matériã da competência exclusiva do ConArt. 201. .. ..........................................
-gresso Nacional;
Parágrafo único. Suprimido.
c) .........-~~-·--_,._____..,._,_____ --....
Art. 210. A sessão extraordinária, c_onvoArt. 238 ....--------·--· ...- .................
cada de ofício pelo Presidente ou por delibe1- dependente de d_ecisão da Mesa, requeração do Senado, terá o mesmo rito e duração rlrnentO de informaÇão"- a-ministro de Estado
da ordinária.
(Const, art. 50, § 29); v . . . . . - -. . . . . .

-

~rá~:i~ ú~o;es;ã~·~;.~~-~di~á~i~:~

depe~dentes

.. nde despacho do presidenverá oradores antes da Ordem do Dia, _cqso - te:
_
_
não haja número para as deliberações.
eJ) de publicação de informações oficiaisno
Art 212. O Presidente preflxará dia, horá- Ojário do Congfesso Nacioflal;
rio e Ordem do Dia para a sessão extraorb) de esdarecimento_sobre ato_s da a<;lmidinária. dando-os a conhecer, previamente, ao nistração interna do Senado;
c) de retirada de indicação ou requerimenSenado, em sessão ou através de _qualquer
meio de comunicação.
· to;
_=
_
Parágrafo único. ........~...... "''-"-"""......,.,~
d) de reconstituição de proposição.
Art. 215. .............
-~---- _:]fl _-âependente de votação com a presenParágrafo único. O Presidente poderá ad- ça, no mínimo, de um dédmo da composição
mitir na sessão, a seu juízo, a presença dos do Senado:
a) t;l~_liçe_n_çª paratratamento ~e saúde;
servidores que julgue necessários.
Art 220. .:.....___
_d) de prorrogação do tempo d.;3 sessão;
I ...................... -.....................
, c) de homenagem de pesar, inclusive lea) ........................................................._~..,."......_'""""""-"'----- vantamento da sessão.
b) ......................,.. _. ...................................---== _Parágrafo único. Suprimido.
c) perdademandatooususpensãodeimuArt. 239. Os requerimentos de informanidades de Senador du~ante o estado de sttio; ções e§tãO sujeitos às seguintes normas:
d) escolha de chefe de missão diplomática
I---: -~rão admissíveis para esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação
de caráter permanente;
e) requerimento para realização de .sesdo _Senado ou atinente a sua competência flssão secreta (art. 214).
- ~alizadora;
II .................................~......... ~~..
JI _ _n_ão poderão conter pedido de provi§ I~ ....................................................~......... ~ ......, dência, ,coilsultã, sugestão, conselho ou ~nter§ 29 ................... -...-... -...~~·
r.ogação sobre propósitos da autoridade a
Art 224. Será elaborada' ata clrcunstanquem se dirija;
ciada de cada sessão, contendo, entre outros,
lll -lidos no Expediente, serão despachaos incidentes, debates, declarações da Presi- dos à Mesa para decisão;
dência, listas de pt'esehça e_ chamada, texto
N -se deferidos, serão solicitadas, ao midas matérias lidas ou vo~d~s e os discursos, nistro de Estado competente, as informações
a qual constará, salvo se secreta, do Diário requeridas, ficando interrompida a tramitação
m
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da matéria que se pretenda esclarecer. Se in-

deferido, irá ao arquivo, feita comunic~ção ao
plenário. _
V --as informações recebídas, quando se
_detinarem à elucidação de matéria pertinente
a proposição em curso no Senado, serão incorporadas ao respectivo processo.
§ 19 Ao fim de trinta dias, quando lião
hajam sido prestadas as infonnações, o Senado reunir-se-á, dentro de setenta e duas horas,
para declarar a ocorrência do fato e adotar
as providências decorrentes do disposto no
§ 29 do art. 50 da Constituição.
-- ·
· '§ 29 APlicam-se~ nO que couber; as disposições do parágrafo anterior ao caso .de fomecirilen1o de inforrilàções falsas.
Art. 252. Se houver mais de um parecer,
de conclusões_ di_scordantes, sobre a mesma
matéria. a ser submetido. ao plenário, procede[-Se--á_ de acordo com a norma_ e_stabelecida
no parágrafo único do art. 250.
Art. 253. -·----------·-·-··
a) ··························-·············-·-·...· · - - - - - - -

b) ern sentido contrário à proposição-quando s_e trate de proposta de emenda à Constituição; projeto de lei ou c!e res9lução;

c) ·--·······"·············..·············-····------·--d) que importe aumento da despesa prevista (Const., àrt. 63): _
1) nos projetas de ifuciativa do presidente

da República, ressalvadÇ!: Q disposto no art
166, §§ 39 e 49 da Constituição;
2) nos projetas sobre organização dos serviços aàministrativos do Sen_ado Federal_ dos
Tribunais Federais e do Ministério Público

(Const., art. 63, n).

Arl 254. Às comissões é admitido afere. cer subemeildas as quais-não poderão conter
matéria estranha à das respectivas emendas.
Parágrafo único. Suprimido.
Ait. 255. A emenda não adotada pela comísSão (art. 143, l), poderá ser renovada em
pteilárlo, salvo se unânime o parecer pela rejeição.
Art. 256. Nenhuma em!'!nda s_er~ aceita
sem que o a~utór a tenha justificado prii' escrito
ou oralmente.
Parágrafo único~ A justificação oral de
emenda em plenário deverá ser feita no prazo
de que seu autor dispuser para falar no expediente" da sessão.
Art. 257. Suprimido.
Art 258. ........................-...-....__:._____ ,__

Parágrafo único. Quando houver dúvidas
sobre se a emenda apresentada como de re~
âação atjnge a substância da proposição, ouvir-se-á a Comis~o de Constituição, Justiça:
e Cidadania.
Art 259, ··-····-···:.:.........___···-:----:---:--:-1- perante ?comissão, quando se tratar de
emenda apresentada de acordo com o dispóstonoait141;
11- perante a Mesa, no prazo de cinco sessões ordinárias, quando s_e tratar de emenda:
a) a projeto de aJteração ou reforma do Regimento Interno;
15) a projeto de decreto legislativo referente
a prestação de contas do presidente da República,
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c) aos projetas mencionados no art. 95-B,
quando houver interposição de recurso;

d) ao projeto, em turno único, que obtiver
parecer favorável, quanto ao mérito, das co-

missões;

as prOpostas de emenda à constituição;
os projetas de lei da Câmara;

OS -piOjetos de lei do Senado;
os projetas de decreto legislativo, com

parecer contrário, quanto ao rTt.érito, das comissões, desde que admitido recurso para sua
tramitação.

III................................................................................
a) .............................................................................

1 ) ..................................~........................................
............................................................................
........... " ..............................................:................
''"""'''"''"'''""'''''""''''''''"'"'""'''''''""""''''"''''
............................................................................

e) os projetes de resolução;
f) os requerimentos;
g) as indicações;
h) os pareceres.
li) as emendas serão- numeradas,

em cada

turno, pela ordem dos artigos da proposição
emendada, guardada a seqüência detennina~
da pela sua natureza, a saber: supressivas,
substitutiVaS, modificativas e aditivas;
lll) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.......... ,.................._ .. _,,, __,,_,_

IV) as emendas da Câmara serão anexadas
ao processo do projeto primitivo e tramitarão
com_ o número deste.
§ }9 ................................................................. ~...
§ 29 Nas publicações referentes aos projetos em revisão, mendonar-se-á, entre parênc) ....- ..... ~ .......................
~
teses. o número na Casa de origem, em seguiI ) ............................................................................ da ao que lhe couber no Senado.
2 ) ............................................................................
§ 39 Ao número correspondente a cada
d) ............................................................................ emenda de comissão acrescentar-se-ão as ini1) adiamento de discussão ou votação;
ciais desta.
2) encerramento de discussão;
§._ .4_9 ___A _emenda que substituir integral3) dispensa de discussão;
mente o projeto terá, em seguida ao número,
4) votação por determinado processo;
entre parênteses, a indicação "substitutivo".
5) votaçáo em ·Qiobo ou parcelada;
§ 59 s
d
6) destaque de dfspositivo ou emenda para
uprimi 0 •
Arl 272. A votação de apoiamento não
aprovação, rejeiçãO; ·votação em separado ou
será encaminhada, sa1vo se. algum senador
constíblição de proposição autônoma;
pedir a palavra para combatê-lo, caso em que
7) retir~da de proposição constante da Or0 encaminhamento ficará adstrito a um senaM
dem do Dia.
dor de cada partido ou bloco parlamentar.
e) ...............................~............................................ 7 ~ Parágrafo único. O quorum para aprova] ) ............................................................................ - ção do apelamento é de um décimo da com2) ........; ....;...............~.....................~........................ posição do Senado.
3) Supnm1do.
f) ......................................................,.......................
- Art. 276. ...........................- .... - ................. - Art. 262. As propoSiÇõeS, s-alvo os reque1) de decisão da Me_sa, no caso do art. 238,
rimentos, devem ser acompanhadas de justifi- [·
cação oral ou escrita, obse!Vado o disposto
2) _de decisão do Presidente, nos casos dos
no parágrafo único do art. 256:
arts. 237 e 238, II;
a) Suprimido.
3) de deliberação de com!ssáo, na forma
b) Suprimido.
do art 95-B;
Parágrafo único. .. ...........................,____
4) de delibeiação do Plenário, nos demais
Art 264. As matérias constantes de procasos.
Art. 277. ........................... _, ___ ,., __ ,.,,,.
jeto de lei rejeitado somente poderão ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislaParágrafo único. Quando se tratar de retiva, mediante proposta da maioria absoluta
querimento, só serão· submetidos à apreciados membros do Senado (Const., art. 67).
ção das comissões os seguintes:
Art. 266. O projeto ou requerimento de
1) de voto da censura. de aplauso ou semeautoria individual de senador, salvo requerilhante (art 245);
mento de licença e de autorização para a de2) de sobrestamento do estudo de proposempenho de missão, só será lido quando
sição (art. 370, parágrafo único).
presente seu autor.
Art. 278, Quando os projetas receberem
Art. 267. Considera-se autor da proposiPareceres contrários, quanto ao mérito, serão
ção o seu primeiro signatário quando a ConstiM
tidos como rejeitados e arquivados definitivatuição ou este regimento não e)dja, para a sua
mente, salvo recurso de um décimO-dos memM
apresentação, número determinado de subsbras do Senado no sentido de sua tramitação.
critores, não se considerando, neste último
Parágrafo único. -A comunicação do arquicaso, assinaturas de apoiamento.
vamento será feita pelo Presidente, em plenário, pOdendo o recurso ser apresentado no
. Art. 269. .. ............- ..............:............................ _
Parágrafo único. A PrOPosiçãO de comisprazo de quarenta e oito horas contandO da
são deve ser assinada pelo seu presidente e
comunicação.
membros, totalizando, pelo menos; a maioria
Art. 279. A deliberação do Senado será:
da sua composição.
!) ...............................................................................
Art. 270. .. ......................................................... _
aJ ~ ...........................................................................
b) ............................................................................
I) ,_..........................................................................

1) requerimento que diga respeito à ordenação das matérias do Ordem do Dia ou a
proposição dela constante;
2) emenda a projeto em turno suplementar, ao anunciar-se a sua discussão.
m
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c) .............................................................................

II) .............................................................................
a) projeto;
b) ...................................................................._
c) .............................................................................

especificação da Casa de origem;

e) ao projeto, em turno único, que obtiver

2)
3)
4)
b)

a)
b)
c)
d)

Quarta-feira 19

I ) .............. -....................................... ,...............,.. ..
2) publicação de documento no Diário do
Congresso Nacional para transcrição nos
Anais;
3) inclusão em Ordem do Dia _de matéria
que não tenha_recebido parecer no prazo regimental (art 195, I);
4) audiência de comissão que não tenha
oferecido parecer no prazo regimental (art.
138, parágrafo único);
5) dispensa de parecer da comissão que
haja esgotado o -prazo a _ela destinado (art.
138, capul );
·
··
6) constituição de Comissão Temporária;
7) voto de censura, de aplauso ou semelhante (art. 245);
8) tramitação em conjunto, de projetas ·re~
gulando a_ mesma matéria (art. 2_82);
9) comparecimento de Ministro de Estado
ao plenário;
10) retir_adã _de proposição não constante
da Ordem do Dia (art. 280, §-29, b, 2);
11) reabertura da discussão de matéria não
constante da Ordem do Dia;
12) sobrestamento do estudo .de proposição;
13) suprimido.
III) ........................,...................---.-----·---..-·

Parárafo único. lv::J ser anunciado o requerimento constante do item 3 da alínea c do
inciso_ II, será dada a palavra ao Presidente
da comissão em que se ache o projeto para
se manifestar sobre a providência requerida.
Art. 282. Havendo, em cursos no Senado,
-dois ou mais projetes regulando a mesma matéria, é lícito promover sua tramitação em con~
junto, mediante deliberação dO -Plenário, a requerimento de qualquer _comissão ou Senador.
Art. 294. As proposiç6es em cursO no Senado são subordinadas, em sua apreciação,
a um ún!có tuino de disCussão e votação, salvo
Proposta de emenda à Constitutção.
Parágrafo único. Havendo substitutivo inte~
gral, aprovado pelo Plenário no turno único,
o projeto será_sub:meti_do__a rumo suplementar.
Art. 295. Cada blrno é constituído de dis-cussão _e votação.
· Arts. 296 a 302. Suprimidos.
Art. 304. Anundada a matéria, será dada
a palavra aos oradores para a discussão.
Art. 306. .. .............................._,, ___ , _ _ _
a) ................................,__, _ _ _ _ _ _

_b) por deliberação do Plenário, a requeriM
menta de qualquer Senador, quando já houve~
rem falado, pelo menos, três Senadores a favor
e trêS confra.
1) suprimido.
2) sUprimido.
Art. 307. ... ,..................................... _____ _
Parágrafo único: A dispensa da discussão
deverá ser requerida ao ser anunciada a matéria.
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SEÇÃO IV
Da Proposição Emendada

§ 29

Poderão ser ofereddas emendas no

turno suplementar. por ocasião da discussão

da matéria, vedada a apresentação de novo
substitutivo integral.
Art. 322. As deliberações do Senado see distribuídos em avulsos, abrir-se-á o prazo
rão tomadas para maioria de votos, presente
de cinco sessões ordinárias para apresentação
a maioria absoluta dós-seus membros (Const,
de emendas, findo ó qUal a matéria, se emenart 47), salvo nos seguintes casos, em que
dada, voltará às comissões para exame.
serão:
Parágrafo único. Não sendo emendada, a
r- por voto favorável de dois terços da
proposição estará em condições de figurar em
composição da CaSa:
Ordem do Dia, obdeddo o interstíc;lo regimen·
a) seilt"ença coildenatória nos casos previstal.
tos nos incisos I e II do art. 52 da Constituição;
Art. 309.
-- -b) fJXa.Ção_de alíquótas máximas nas operaParágrafo único:-- Suprimido.
ções internas, para resolver conflito específicO
Art. 310 A discussão, salvo nos proJetes que envolva interesse de Estados e do Distrito
em regime de urgência, poderá ser adiada, Federal (Const., art. !55. §2<, V, b).
mediante deliberação do Plenário, a requeric) suspensão de imunidãde de Seriadores,
mento de qualquer Senador ou comissão, padurante o estado de sítio (Const, art. 53, §
ra os seguintes fins:
7•).
II:- por voto favorável de três quintos da
a)···········································-·----b) ..................................... ,...................~-- composição da Casa, proposta- de emenda
<) ··························-·---·-----~ à Constituiç_ão (Const., art. 60, § 29),
lU -por voto favorável da maioria absoluta
d) ·····························---·----·
da composição da Casa:
e)········································----~-=
§ }9 O adiamento previsto na alínea ..c"
a) projeto de lei complementar (Const., art
não poderá ser superior a trinta dias, só poderá 69)
ser renovado uma vez, por prazo não superior
b) exoneração, de oficio, do procuradorao primeiro, não podendo, em qualquer hipó~
geral da República, antes do término de seu
tese, ultrapassar o período da sessão legls~
mandato (Const, art. 52, XI);
lativa.
_ _ _ _ __
c)_ perda de mandato de senador, nos casos
§ 29 Não se admitirá requerimento de auprevistos no art 55, § 21, da Constituição;
diência de comi~_ãO ou de _OJJ.tr.9 órgão- que
d) aprovação de nome indicado para mínão tenha competência regimental ou legal
nistro do Supremo Tribunal Federal (Const,
para se manifestar sobre a matéria.
art. lQl, parági'aJ6 único) e para proCwador§ 39 O requenmentõ previsto na alínea
geral da República (Const., art. 128, § 1~);
..b,. somente poderá ser recebido quando:
e) aprovação de ato do presidente da República que decretar o estado de_ defesa (Const,
a) a superveniência de fato" novó-possa jUstiart. !36, § 4•);
.
ficar a alteração_ do parecer proferido;
b) houver omissão ou_ engano manifesto
f) autorização ao presidente da República
para decretar o estado de cítio (Const., art.
no parecer;
137, par2igraJo únicó);
c) a própria comissão, pela maioria de seus
membros, julgue necessário o reexame.
g) .es~l;l~l~cimento de alíquotas aplicáveis
às operações e prestações interestaduais e de
§ 49 O requerimento previsto_ "nas altneas
a, b e c será apresentado e votado ao _se anun- exportações (Const., art. 155, § 29, IV);
h) estabelecimento de alíquotas mínimaS
ciar a matéria e o das Çl}(ne~ d e e, em qualnas operaç-ões internas (Const, ait. 155, §29,
quer fase da discu$São.
V, a);
§ 51 Quando, para a mesma proposição,
1J autorização de operações de crédito que
forem apresentadOs dois ou mais r~querimen
tos previstos na alínea c, será votado, em priexcedem o montante das despesas de capital,
meiro lugar, o de prazo mais longo.
mediante créditos suplementares ou ~speciais
específicos (Const., art. 167, m).
§ 69 Não havendo número para votação
do requerimento, ficará este prejUdicado.
IV- por voto favorável de dois quintos da
composição da Casa, aprovação _da não-renoArt. 311. · Suprimido.
vação de concessão ou permissão para o serArt 312. E de quarenta e oito horas o interstício entre a disttib_uição de _avulsos dos viço _de radiodif_y$âo sonora e de sons e imapareceres das comissões e o inicio da discus- gens (Çonst., Ç~rl 223, § 29).
são ou votação correspondente.
-y_- por maioria de votos, presentes um décimo dos senadores~ nos requerimentos com1) Suprimido.
preendidos no inciso II do art 238.
2) Suprimido.
Parágrafo único. .. .............................................
Arts.314 e 315. Suprimidos.
Art. 316. Sempre-que for aprovado subsArt. 325. ........................................................... .
titutivo integral a pr'Ojeto de lei, de decreto
a) ····•······························•·······································
_ L) exoneração, de ofício, do procuradorlegislativo ou de resolução em turno único,
g~ral da República, (Const., art. 52, XI);
será ele submetido a turno suplementar.
2) perda de mandato de senador, nos ca§ 19 Nos projetes sujeitos a prazo de tramitação, o turno suplementar realizar-se-á sos previstos no art. 55, § 29 da Constituição;
3) prisão de senador e autorização da forquarenta e oito horas após a aprovação do
substib.Jtivo, se faltarem oito dias, ou menos, mação da _culpa, no caso de flagrante de crime
inafiançãvel (Const, art 53, § 3~);
para o término do referido prazo.

4) suspensão das imunidades de senador
durante o estado de cítio (Const, art. 53, §
7<);

Art. 308. Udos os pareceres das comissões sobre as proposições, em turno único,

5) escolha de autoridades;
b) ····························-··--·-·----·---··

c)············································-------

Parágrafo único.

Suprimido.

Art. 327.

············································-············
I.- ·························································-····-··-·-'·
n- o voto dos líderes representará o de
seus liderados presentes, permitida a declaração de voto em documento a ser encaminhado à Mesa para publicação;
III- se for requerida verificação-da votª_ção,
será ela repetida pelo processo nominal;
N-o requerimento de verificação de votação _só será admissível se apoiado por três
senadores;
V- procedida a verificação de votação e
constatada a existência de número não será
permitida nova verificação antes dO decurso
de uma hora;
VI- não será admitido requerimento deverificação se a presídência já houver anunciado
a matéria seguinte;
VIl- antes de anunciado o resultado, .será
lícito tomar o votá do senador que penetrar
no recinto após a votação~
VIII-verificada a falta de quorum, o presidente suspenderá a sessao, fazindo__adonar
as campanhias durante dez minutos, ãpós o
que esta será reaberta, procedendo:-se nova
votação;lX- confirrhada a fã1ta de número, ficará
adiada a voti:ição, que sei-á reiiiiciada-ao voltar
a matéria à deliberação do plenário;
X-se, ao processar-se a verificação, o_requerente não estiver presente ou deixar de
votar, considerar-se-á como tendo aela desistido;
Xl- considerar-se-á çomo requerida verificação qualquer dúvida levantada, durante a
votação, sobre a existência de quorum.
Art. 332. -"Os votoS em branco e as abstenç-ões verificadas nas vcitaÇõe~t Serão C:ompul:adas para efeito de quorum.
Parágrafo único. Suprimido.
Art. 333. Suprimido.
Art. 334. Terminada a apuração, o presidente prodaffiará o resultado da votação, especificando os votos favoráveis, contrários, ern
branco, nulos e as abstenções.
Art. 335. A votação realizar-se-á imediatamente após a discussão, se este regimento
não dispuser l""!outl_:~__sentido.
_1)_ SuPrimído.
2) Suprimido.
Art. 343. Anunciada a votação de qJJal·
quer matêria .. é líc:_ito ao senador usar da palavra por cinco minutos para encaminhá-Ia.
Art........
345. ·····-------·-·-·-···--·-··-·····
..·······.
,,....
,..

--

.

.. ____ ________ _
___________,__

-~

-···········'"·"-··

·--:--:-:--·--

-de senador, solicitando de órgão _estranho ao Senado a feiUessa de documentos;
-de comissão ou senador, solicitando informações oficiais;
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-de comissão ou senador, solicitando a

§ 29 O" parecer ·será oral nos casos do art.
37-1, a- e b, e, por motivo justificado, na hipótese do art. 371, c.
§ ~ SUprimido .

publtcação, no Diário do Congresso Nadona!,
de informações oficiais;
-

.......................................................

__
__

.............................................,._.. ..............

-·

~._..,

-de destaque de disposição -ou emenda.
Parágrafo único. U encamirihamento de
votação de requerimento- é limitado ao signatário e a um representante de cada partido
ou bloco parlamentar, salvo nas homenagens
de pesar.
Art 350. ...................................,.._-~§ 1~ O' requertmento deverá ser apresen·
tado e votado como preliminar ao ser anunciada a matéria.
§ 29 Não havendo número para votação,

o requerimento ficará sobreStaào.
Art 351. Proclamado o resultado da votação, é lícito ao senador enc:aminhar à Mesa,
para publicação, declaração de voto.
Parágrafo único. Nã_o haverá_declaração
de voto se a deliberação for secreta, não se
completar por falta de número ou se não for
suscetivel de encaminhamento.

Art. 352. ··········-··----·----··--·:__ _

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c

I - imediatamente, nas hipóteses do art.
371. a e b, podendo o relator solicitar prazo
não excedente ·a duas horas.
11- ................................................................. _. ......~
§ 1'I

.............................................................. - ......

-

)-

..............................•.....................................".. "'

-a) autorizar a presidente da República a declarar guerra, a cetebrar a paz, a permitir que
forças estrangeiras transitem pelo território nadona! ou nele permaneçam temporariamente
(Const.. art. 49, U);
b) aprovar o estado de defesa e a intervenção federal; autorizar o estado de _sítio ou suspender qualquer dessas medidas (Const, art.
49, IV);
li-:- com tramifação prevista para o caSo
do aJ!- 371, b, a matéria- que Objetive_ai.Jtoiização para o presidente e o· vice-presidente
- da República se ausentarem do País (Cons_t.,

Parágrafo úniCo. A- reâ_açAo. dos projetes
de lei da Câmara destiriados à sanção será
dispensada, salvo se houver vício de lingua·
gem, defeito ou erro manifesto éll corrigir.
Art 353. É privativo da comissão para o
estudo da matéria, redigir o Vencidõ nos casos
de:
1- ...........................................................................
n- proposta da emenda à Constituição;
111- .................................................................. .,... __
Art. 354. Nos projetes da Câmara emen·
dados pelo Senado, a redaçâo finallimitar-se-á
às emendas, destacadamente, não as incorpo_
rando ao texto da proposição.
Art. 367. Ao finãl da legislatura serão arquivadas todas as proposições em tramitação
no Senado, exceto as origiriárías da Câmara
ou pore la revisadas e as com parecer favorável
das comissões.
. __ . . . -·
_ _
Art. 368. Serão, aillda, automaticamente
arquivadas as proposições que se e~cOntrem
em tramitação há duas legislaturas.
Parágrafo único. A proposição arquivada,
nos termos deste e do artigo anterior, não
poderá ser desarquivada.
Art. 372. A urgência dispensa, durante toda a tramitação da matéria, interstíCi6s, prazos
e formalidades regimentais salvo pareceres,
quorum para deliberação e_ distribuição de cópias da proposição principal
Art. 378. No encaminhamento da vOta, ção de requerimento de urgência, poderão
usar da palavra, pelo prazo de cinco minutos,
um dos sigriatárlos e um representante de cada partido_ ou de_ bloco parlamentar; quando
se tratar de requerimento _de _autoria de cernis·
são, poderão _usar da palavra _o_seu presldnte
e o relator da matéria para a qual foi a urgência
requerida.

Art. 381.

Art. 383. ..

1-.nos casos do art._3] l. a eb, os pareceres
serão prciferidõ~S~Inled.iatamente, por relator
designado pelo presidente, O qual pOderá pe~
dir o prazo previsto no art 381, J;
11- ......................................................................... .
-- Art 385. O turno suplementar de matéria
em regime de urgência será realizado imediatamente após o aprovaçao,.. em turno único,
do substitutivo, podendo ser concedido o prazo de vinte e quatro horas para a redação
do vencido, quando houver.
Art. 388. São consideradas em regime de
urgência, independentemente de requerimento:

o
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Art. 388-B. A proposta será lida no Expediente, publicada no Diáiio do Congr~sso Na-.
dona/ e em avulsos, para distribuição aos Senador_es.
Art 388-C. Nas quarenta e- oito horaS seguintes _à leitura, será, designada pelo_ presidente da com~o de_ze~eis membros para
emitir parecer sobre a matéria no prazo de
trinta dias, improrrogáveis, observado o dis_ __
posto no <m:.. .81 ~
Parágrafo único. Integração a comissão_
pelo menos sete membros titu]Çt~s da Cernis.
são de Constituição_, Justiça e Odadqnié!:.
Art. 388-D. C"mco dias_após a publicação
do parecer no Diário do Congresso Nadonal
e distribuição em avulsos, a matéria poderá
ser incluída em Ordem do Dia.
Art 388-E. Decorrido o prazo de que trata
o art. 388-C sem que _a ·comissão haja proferido se_u parecer, ou pedido a prorrogação,
a proposta de emenda à Constituição será colocada em Ordem do Dia, a fitn de que o
plenário delib~re ª-e deve ter prosseguimento.

§ 19 Se o pronunciãmento do plenáriO for
contrário ao prosseguimento, a proposta será
considerada defitiitivamente rejeitada e recolhida ao arrquivo.
§ 2 9 Aprovado o prosseguimento, a matéria será considerada incluída em Ordem dODia, em fase de discussão, em primerio turno,
durante cinco sessões ordinárias consecutiva,
quando poderão ser oferecidas emendas,_assinadas por um terço, no niínimO, dos membrosar!. 49, III).
__
_
do Senado. __ .
-Parágrafo único. Terão, ainda, a tramita§ 3 9 Não será recebida emenda que não
ção prevista para o caso do art. 371, b, indetenha relação- direta e imediata _com-a---matéria
pendentemente de requerimento, as proposições sujeitas a prazo, quando faltarem dez trã.tada na proposta.
A.rl 388-F. Eitcerrada a disc_us_são com a
dias para o término d~sse prazo.
apresentação _d.e eme_ndas, a matéria voltará
TfrULOXI
à comissão, que emitirá parecer no prazo Tm- ·
prorrogável de trinta dias.
Das Proposições Sujeitas
Art. 388-G: Lido o parecer no expediente,
a Disposições Especiais
publicado no Diário do Congresso Nacional
Emenda à Constituição
e distribuído em avulsos com a proposta e
Art. 388-A Poderão ter iniciada a tramias-emehdãs,ámatériapoderás-erlrtcluídaern,
tação no Senado porpostas de emenda à Ordem do Dia.
COnstituição de iniciativa:
·
Art 388:.H. Esgotado o· prazo da comís1- de. u~_terço, n~ mini mo, dos membros
são, sem parecer, a matéria poderá ser incluído Senado Federa1 (Const., ali;. 60,-1);
- - da em Ordem dO Dia, para votação, em pri__ !L-::-de mais d"a _metade das Assembléias
meiro turno, pelo processo nominal.
Legislativas das Uriidades da Federação, ma-- - Art. 388-I.
inte:rSti_cio entre o_ primeiro·
niféstando-se, cada LJma çielas, pela maioria
e o segundo tunio será de, no mínimo, cinco
relativa de seus membros (Const, art. 60, III);
sessões ordiriári8:S.
§ 1~ AConst.L'lliiçãonãopoderáseremenArt 388-J." -rnChJíaaaprOposia.emOtdem
dad;:t p.a vigência de intervanção fede~al. de
do Dia, para o segundo turno, será aberto o
estado de defesa ou de estado de sítio (Const,_ praia de três- SeSSóeS ordinárici.s para diSCUs.:
art. 60, § 19).
são, quarldõ ·pOderao ser ..oferecidaS em"erida
_§_ ~-9 A proposta s_erá diSCUtida _e _votada
que não envolvam o mérito.
em dois turnos, considerando-se aprovada, seArt. 388-K. EiiCertãda a discussão, em
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos
segundo turno, com apresentação de e"mensenado~-~ (Co~ .• art 60, § 2ç).
das, a matéria voltará à comissâo, parã pârec-ei" § 3ç Não será ob}eto de delibaraçãÕ a pro·
em cinco dias ín:)prori"ogáveis, após O que s_erã
posta de emenda tendente a abolir (Const.,
incluída em Ofdem do Dia, em fase de votaar!. 60, § 4•, I, 11, UI e IV):
çáo.
1-:- a forma federativa de _Estado; ___ _
Art. 388~L. Aprovada, sem emendas, a
II- o voto direto, secreto, universal e perío·
proposta Será feffietida à Câmara dos Deputadica;
dos. Emendada, será encaminhada à comism- a separação dos poderes;
são, que terá o prazo de três dias para oferecer
IV- os direitos e garantias individuais.
a redação final.

o:a.

:o
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Art. 388-M. A redação final, apresentada
Mesa, será votada com qualquer número,
independentemente de publicação.
Art. 388-N. Considera-se proposta nova o
substitutivo da Câmara a proposta de iniciativa
do Senado,
Art. 388-0. Na_ revisão_ do Senado, à proposta da Câmara dos Deputados, aplicarwseão as normas estabelecidas neste título.
Art 388-P. Quando ultiinada a aprovação
da proposta no Senado, será o fato- comunicado à Câmara dos Deputados e convocada
sessão para promulgação da emenda.
Art 388-Q É vedada a tramitação concomitante de mais de cinco propostas de emen~
da à Constituição.
-Art. 388wR. É vedada a apresentação de
proposta que objetive alterar dispositivos sem
correlação direta entre si.
Art. 388-S. Aplicam-se à tramitação da
proposta, no que couber, as normas estabelecidas neste regimento, para as demais proposições.
Art 388wT: -A tnatéria constante de proposta de emenda à Constituição rejeitada ou
havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.
Art. 390. Nos projetas de lei de iniciativa
do presidente da República, com prazo deter·
minado (Const, art. 64, § 2 9), proceder-se-á
da seguinte maneira:
I - o projeto será lido n_o_Expediente e dis·
tribuído às comissões competentes, somente
podendo receber emendas_ na primeira comissão constante do despacho e pelo prazo de
cinco dias;
n-o projeto será apreciado, simultanea·_
mente, pelas comissões, sendo feitas tantas
autuaçõe_s _quantas forem necessárias;
III- as comissões deverão apresentar os
pareceres até dez dias ~Dtes do término do
prazo de tramitação do projetO;
IV- publicado o parecer e distribuido em
avulsos, decorrido o interstício regimental, o
projeto será incluído e_m __Or_dein do Dia; .
V- nãO Sendo ernitido_s _os pareceres no
prazo fiXado no inciso III, aplica-se__o disposto
no art 195, 11, d.
VI- o adiamento da discussão ou de vota~ .
ção nçao poderá ser aceito por prazo superior
a vinte e quatro horas;
VII- a redação fmal das emendas dev.~r6
ser apresentada em plenário no prazo máximo
de quarenta e oito horas após a votação da
matéria;
vm- esgotado o prazo para tramitação do
projeto sem que se tenha conduído a. votação,
ele deverá ser incluldo_em Ornem do Dia para
que se ultime a votação, sobrestando-se a deliberação sobre os demais assuntos constan~~
da pauta (Const., art. 64, § 2°).
.1

chado à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional;
c) perante a Comissão, nos cinco dias sub-

seqUentes à distribuição de avulsos, poderão
ser _oferecidas emendas. A Comfssãq terá, para
opinar sobre o projeto, o prazo de quinze dias,
prorrogável por igual período;
4)_ _publicado o parecer e distribuído em
avulsos, decorrido o interstício regimenta], a
matéria será inch.úda em Ordem do Dia;
e) não seildo emitido o parecer, conforme
estabelece a alínea c deste artigo, aplica~se
o disposto no art. 195, II, c;
Art 395: Compete privativamente ao Senado Federal (Const, art 52, I e II):
1- processar e julgar o presidente e o vicepresidente da República, nos crimes de responsabilidade, e os ministros de Estado, nos
crimes da mesma natureza conexos com
aqueles;
ll.,...... processar e julgar os ministros do Suw
premo Tribunal Federal; o procuradorwgeral
da República e o advogado-geral da União,
nos crimes.de responsabilidade.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o Senado func_ion11rá sob a presiw
dência do presidente do Supremo Tribunal
Federal (Const., art. 52, parágrafo único).

Art. 396. __ )::m qualquer hipótese, a sentenw
ça condenatória só poderá ser proferida pelo
voto de dOiS terços ·dOs niembros- do Senâdo~
e a condenação limitar--se-á à perda do cargo
com inabilitação, poi- oito _anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis (Const., art.
52, parágrafo único).
M· 4_QÓ. __ Para julgamento dos crimes de
respórisabiltdade das autoridadeS indicadas
no art. 395 :obedecer-se-ão as seguintes normas:

-

- --

1) recebida pela Mesa dO Senado a auto ri-

. zaÇão da Câmara para instauração do proces-so, nos casos previstos no item I do art. 395,
ou a denúnCia do crime, nos demais casoS,
será o dOcumento lido na Hora do Expediente
da sessão seguinte;
2} na mesma sessãO em que Se ftzer a leitura; será eleita urna comissão, constituída por
um quarto da composição do Senado, obedecida a propõrclonalidade das representações
paftldáricis _ou dOs blocos parlamentares, que
ficará responsável pelo processo;
3) a comissão encerrará seu trabalho com
o fornecimento do libelo acusatório, que será
anexado ao proCess-o entregue ao presidente ·
do senado Federal, para remessa, erri Original,
ao presidente do Supremo Tribunal Federal,
com a _comUnicação_ do dia designado para
o JUlQámentO;
·
_
4) O primeiro-secretário enViará ao acUsaw
Arts. 391 a 393. Suprimidos.
do cópia autenticada de todas as peças do
Art. 394. O projeto de decreto legislativo prõt-é:SSõ, inclusive do libelo, intimando-o do
referente a ates interna_c_ig_o_ªis tetá a seguinte dia e hora em que deverá comparecer ao Setramitação:
nado para o julgamento;
a) ............................- - - - · - - - -----~~~':\<;lo o acusado ausente do Distrito
b) lido no expediente, será o projeto publi~ Federal, a sUa intiinação será solicitada pelo
cado e distribuído _em ~lsos, acompanhado presidente do Senado ao presidente do T ribu~
dos textos referidos na alínea anterior e despa- na! de Justiça do Estado em que se encontre;

e
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6) servirá de escrivão um funciQnário da
secreté)r_i_a do Senado d~signad9 pelo presiw
dente.
_
Art. 401. Instaurado o processo, o presidente da República ficará suspenso de suas
funções (Const., art. 86, § 19, II).
Parágrafo único. Se, decõtrido o prazo de
cento e oitenta dias, o julgamento nã.o estiver
concluído, cessará o _aJastamento do Presidente da República, sein prejuízo do regular
prosseguimento do processo (Const., art. 86,
§ 2•).
Art. 40 1-A No processo e julgamento a
que_ Se referem os artigos anterioreS ·aplicarse~á, no que couber, o disposto na Lei_n~ 1.079,
de 10 de abril de 1950. , . .
..
. .
Art. 402. Na apreciação do Senado sobre
escolha de autoridades observar~se-ão .<;~s s_ew
guintes normas:
a) a mensagem, que deverá ser acompaw
nhada de amplos esclarecimentos s_obre o
candidato e de seu "currlculum vita_e", será
lida em plenário e encaminhada à comissão
competente;
b) a comissão convocará o can4idato para,
em prazo estipulado não inferior_ a três__dias,
ouvi-lo em argüição, pública, sobre asSuntos
pertinentes ao desempenho do cargo a ser
ocupado (Cõnst a_(t_, _52, ID);
·
c) a argüição dos candidat_os a chefe _de
missão diplomática de caráter permanente será feita em reuniãO secreta (COnst, art. :52,
IV);
.
d) além da argí:iii;âO do candidato e do disposto tTO art. 95, C, a comissão pOderá fealizar
investigação e requisitar, da autoridade competente, informações complementares;
e) ---·····----·------------··-·~-- ..
I) ............ ::.. :.::.:.. _........:..• ·-····--·--'--'·--'-·-2) ······························-····················--'-·'·-'-·-'·,_1} será pública a reUnião em que se proces-

Sa~reffi o debate e a dedsão_da comiSs.ão_,: §:en·
do a votação procedida por escrutínio seCreto,
veààdas declaração Ou justificação de voto,
exceto com referêhtia ao aspecto legal;
g) suprimido;
h) o parecer será apreciado pelo plenário
em sessão pública, sendo_a votação procedida
por escrutíneo secreto.
i) a manifestação_ do Senado será comUw
nicada ao presidente da República, consignando~se o resultado_ da votação.
_Parágrafo único. A manifestação do Sena- do· e das comisSões sobre escolha de chefe
de missão ·diplomática de carâter permanente
será procedida em sessão e reunião secretas.
Art. 402~A. A eleição dos membros do
Conselho da República será feita medíante lísw
ta sêxtupla elaborada pela Mesa, ouvidas as
\ideraTrç_as cO_m atuação no Senado.
§ 19- · PrCrceder~s~á__ à eleiçãO por meio de
cédulas _uninominais, considerando-qe ·eleito
o indtcado que obtiver a maioria de votos,
presente a maioria·absoJuta dos membros do
Senado.
§ 2? Eleito o primeiro representante do
Se11ado, proceder-s~-_á à eleição do_segundo,
deOtre os cinco indicados restantes,~ 6bédecido o mesmo critério previsto no parágrafo
anterior.
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§ 3'9 Se, na primeira apuraÇão, nenhum
dos indicados alcançar maioria de ·votos, pro,;
ceder-se-á à nova votação, e, se mesmo nesta,
aquele quorum não for alçança_do, a eleição
ficará adiada para outra sessão, a ser convocada pela presidência e assim sucessivamente.
§ 4~ No processamento da eleição, aplicar-se-ão, no que couber, as normas regimentais que dispuserem sobre escolha de _autoridades.
Art. 402-B. A mensagem do presidente
da República, solicitando autorização para

destituir o procurador-geral da República, uma
vez lida em plenário, será distribuída, para
apresentação de parecer, à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. - -
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Parágrafo único. Aplicar-se-ào na tramitação da mensagem, no que couber, as normas
sobre escolha de autoridade, sendo que ades~
tituição somente se efetivará se aprovada por
maioria absoluta dos votos dos membros da
CaSa (Const., art. 128, § 29).
Arl 403. O Senado apreciará pedido de
autorização para operações externas__de_ natureza financeira, de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos
municípios (Const art. 52, VJ, enC:aniinhã:do
pelo Poder Executivo 'ifiteressadO, e ihStru{do
com:.'

8) ·documentos que o' habilitem a_conhe_cer,
perfe"itamerlte, a operação, os recursos para
saqsfa~er os compromissos, respectivos _e, a
sua finalidade;
_
, .
.
b) Publicação oficial c:om _o texto da autorizaçãO dO Poder Legi~ativo co_mpetente;
c) parecer do órgão competente do Poder
ExeCUtivo.
-.
Parágraf9 _único- É lícito _a qualquer senador encaminhar à Mesa_documento destinado
a C.omp!etar a instruçã~ 'ou esdaredmento da:
matéria.
_
Art. 4d4. Na tramit~ção da matéria qe que
trata o artigo anterior,, obe~~<;er-se-ão ?':S seguintes normas:
a) lida no expediente, a matéria será encaminhada à Comissão de Assuntos Eoonômicos, a fim de ser formulado o respectivo projeto de resolução, concedendo ou negando
a meÇ.ida ·pleiteada;
·
b) a Resolução, uma vez promulgada, será
enviada,'em todo_o seu teor, à entidade interessada e _ao órgão a__ que se refere o art. 403;
"c'\ devendo constar do instrumento da operação;·
c) Suprimido.
Art. 406. O disposto nos artigos anteriores aplicar-se-á, ainda, aos casos de aval da
União, de estado, do Distrito Federal ou de
município, para a contratação de empréstimos
extemo'por entidade autárquica subordinada
ao Governo Federa!, Estadual ou Municipal.
Arts. -407 a 409. Suplimidos.
.
CAPITULO V . .
Da suspensão da execução da lei
Art. 41 O. O Senado conhecerá Qa d.edaração, proferida em decisão_ defmitiva pelo Su-

premo Tribunal Federal, de inconstitucionalidade total ou parcial de lei mediante:
11-----·
2) ············································································

3) projeto de resolução de iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Gdadania.
Art: -411. A comi.micação, a representação e o projeto a que se referem o artigo
anterior deverão ser instruídos com o_ texto
da lei cuja execução se deva suspender, do
acórdão do Supremo Tribunal Federal, do parecer do Porcurador-Geral da República e da
versão do registro taquigráficO do julgamento.
Art. 412. Lida em Plenário, a comunicação_ ou a representação será encaminhada à
Co"rriTSSaõ de_ Constituição, Justiça e Qdadania, que fon:nu1ará o projeto de resolução suspend-endo execução da lei, no todo ou em
parte (Const., art. 52, X).
ArtS: 413 e 414. Suprimidos.

a

CAPITULO VII
Das atribuições previstas nos artigos
.52, VI, VIl, VIII, IX e 155, §§ 1•, IV e 2•, IV e
V da Constituição.
_

M 41_5. Ao Senªdo Fedéal, no que se
tefere à competência tributária dos Estac:l.Ps
e da, Distfifo Feder_al, compete:
1- faxar aliquotas m.áximas do imposto so~
bre transmissão causa mortis .e doação de
quaisquer béns ou direitos (Const., art. 155,
§I'.IV).

'•'

n- estabelecer

.... '

'.

as ~líquotas aplicáveis às
oper-aÇões e prestações interestaduais e de
exportação (Cori.st., art. 155, § z~.
lii- estabelecer alíquotas mínimas nas
operações internas (Const., 'art, 155, § 2~. V,
a};
.
(V- flxar a~quotas ináxiinas nas operações
internaS para reSolver conflitos'específicos que
envolva interesse de Estados e do Distrito Federal (Const., art. 155, § 2', V, b).
-- Al:t 416.- Compete, ainda, ao Senado:
I - fixar limites globais para o montante da
d1vidã consolidada_ da União, dos Estados,do
Distrito FeCieral_e dos Municípios (Const, art

[\/);

52-;VI):

.

__

..

--u-- disPor

sobre 1irnites globais e condições para as operações de crédito externo e
interno da Lln_i.áo, doS: Estados., do Distrito Federai e do_s_ Munic:íplos, de. suas autarquias e
derii~_is_ entidade$ controlãd8S-pelo Poder Público Feaefal (Const, art.- 52, Vll);
m-dispor sobre limites e condições para
a concessão de garantia da União em operação_ de crédito exte_mo e interno (Const., art
52, VIII):
(V- estabelecer limites globais e condições
para o montante da dlvida m_obiliária dos Esta~
dos, do Distrito F e_deral e dos Municípios

(Const, art. 52, IX):
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inciso 11 do art:. 415, e aprovação por maioria
absoluta de votos;
lll- de um terço dos membros do Senado
Federa] no caso--do inciso III do art 415, e
aprovação por maioria absoluta de votos;
(V -da maioria_ absoluta dos membros do
Senado Federal, no caso do inciso IV do art.
415, e aprovação por dois terços da composição ·da Casa;
V- da Comissão de Assuntos Económicos, por proposta do Presidente da República,
no caso do inciso l do art. 416;
VI- da Comissão de Assuntos _EconômicoS, nos demais casos.§ 19 As matérias a que se referem es_te_
artigo terão a tramitação regimental prevista
para os demais projetas de resolução.
§ 2~- O-Senado Federal rerrieterá o texto
da Resoluçã'? a que se refere este _artigo ao
Presidente_ da República, aos Governadores,
àS Assembléias, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e os Prefeitos e Câmaras de Vereadores dos Municípios interessados, com a
indiqção da sua publicação no Diário do Congresos Nacional e no DiSn'o Oficial da União.
Art. 418. O Ministro de Estado comparecerá perante o Senado:
l-quando convocado, por deliberaÇão do
Plenário, mediant~ requerimento de qualquer
Senador ou comissão, para prestar. pessoalmente, informações sobre assunto previa~
mente determinado;
II- quandO o solicitar, mediante entendimento com a Mesa, para expor assunto de
relevância de seu Ministério (Ccinsl, ~ ârt. 50,·
§ 1').
§ 19 O Ministro âe Estado coinparecerá,
ainda, perante Comissao, quando por ela convocado, ou expantaneamente, para expor assunto de relevância de seu Ministério (Const.,
· , ·
art. 50, capilt e § 1~).
§ 2~ Sempre 'que o Ministro de Estâdo
preparar exposição 'por escrito; devei'á erica- iliinhar o seu teXto ao PreSidente do Senado:
com ahtecedêriCiá míri.ir'iüt de três dias úteis,
para prévio conhecimentO dos 'Senadores.
Art. 419. Quando houver comparecímento de Ministro de Estada perante o Senado, adotar-se-ão as seguintes normas:
a) ·--····--·················································-·"·.. - b) nos casos do_inciso II, a Presidência co-

municará ao Plenário o dia e a hora que marc.ar para o comparecimento;
c) ·····································-··------·d) ·····························································-·······---

em

e) a sessão
(rue comparecer o Ministro
de Estado secá_ destinada exclusivamerite- ao
cumprimento dessa finalidade;
f) se, entretanto, o Ministro desejar falar ao
Senado no mesmo dia em que o solicitar,
ser-lhe-á assegurada a oportunidade após as
deliberações da_Ordem do Dia;
_

_- _Art. 417 ,_ As _decisões do Senado Federal,
quanto ao disposto nos_arts, 415 e 416, terãQ
g) ..............................................·-····--·---·
forma de Resolução tomada por iniciativa: '
h)·····························-······-·-·------·
1- da Comissão de Assuntos Económicos.,
i) -.
nos casos dQ inciso I do art. 415 e dos incisos
j} terminada a_exposição do Ministro de EsD, lU e IV do art. 416;
tado, que terá a duração de meia hora, abrirD-do Presidente da República ou de um ~-á _a_ fase de in_terpeiação, pelos Senadores
terço dos membros do ;;enado, no caso do . inscritos,_ dentro do assunto tratado, dispondo
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o_ interpelante de cinco minutos, assegurado

igual prazo para a resposta do interpelado,
após o que poderá este ser contraditado pelo
prazo máximo de .dois miiiutoS, cOrice_áendo-

se ao Ministro de EStado o meSmo tempo
para a tréplica.
k) a palavra aos Senadores será concedida
na ordem de ins_crição, intercalando-se oradores de cada Partido.

I) ao Ministro de Estado é lídto fazer-se

acompanhar de assessores, aos qUais a Presidênda designará lugares próximos ao que ele
deva ocupar, não lhes sendo permitido Interferir nos debates.

Arts. 422 a:-441. Suprimidos.
Art. 442. _ O Regimento Interno poderá ser
modificado ou reformado por projeto de reso-

lução de iniciativa ·de qualquer Senador, da
Comissão Diretora ou de ComissãO temporária para esse fim criada, em virtude de deliberação do Senado, e da_ qual deverá fazer parte
um membro da Comissã-O Diretora.
§ 1'
§ 2•
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...............................................,_
..................------------

1) à Comissão de COhStitúlÇáo, Justiça e
Cidadania, em (Jualquer caso;
2) à comissão que o houver elaborado para
exame das emendas, se as houver recebido;

·=·===

3) ...........................- ....·-:::·::·
. § 3• ...........................................
§ 49 Aplicam-se, à tramitação do projeto

de alteração ou reforma do Regimento, as normas estabelecidas para os demais projetas
de resolução.
§ 5~ A redação final do projeto de reforma
do Regimento Interno comp-ete à Comissão
que o houver elaborado e o de autoria individual de Senador, à Comissão Diretora.

Art 448. Nenhum Senador pOderá falar,
na mesma sessão, sobre questão de ordem
já resolvida pela Presidência.
·
Arl 449. Havendo recurso para o Plenário, sobre decisão da Mesa em questão de
ordem, é lícito ao Presidente solicitar a audiência da Comissão de Constitufção, Justiça e
Cidadania, quando se tratar de interpretação
de disposição constitucional.
§ 19 Solicitada a audiência, ficará sobrestada a decisão.
§ 2? O parecér da COinissão deverá ser
proferido no prazo de quarenta e oito horas,

após o que, com olfsém parecer, será o recurso incluído em Ordem do Dia, para deliberação do Plenário.
§ 3? Quando se tratar de questão de ordem sobre matéria em regime de urgência,
nos termos do art 371, a e b, ou com prazo
de tramitação, o parecer deverá ser proferido
imediatamente, podendo o Presidente da comissão ou o Relator solicitar prazo não exceM
dente a duas horas.
Ait~ 453~Suprim.ido.
Art. 29 _j\té que seja adaptado o Regulamento Administrativo do Senado Federal às
disposições desta Resolução, permanecerão
em vigor as atribuições de caráter administrativo conferidas à ComiSsão Diretora, ao Presidente e demais membros da Mesa, no Regimentõ Interno ora alterado e_ as disposições
constantes de _seus_ artigos 423 a 441.

Art. 3° Na atual Jegislaturª~ _a f_rxação da
proporcionalidade das representações partidárias ou de blocos parlamentares nas comissões, a designação de seus membros e sua
- instala-ção, seráo efetivamente imediatamente
-após a: promulgação desta Res~!ução.

Ait 4~ Na 8.tUai legisiatura, as comissões
abaixo relacionadas atuarão com _o seguin~e
número de membros:
· -~ 1) Comissão de Assuntos Econôniicos, 25;
--2J COriiíssãode Assuntos SoCiais, 25;
- - 3) Comlssã:i:rde Constituição, Justiça e Cidadania, 21;
_
4) Comissão de Educação, 25;
5) CCHTiiSsãõ de Relações Exteriores, 2:~;
6) Comissão de Serviços de lnfra-eStrutur~.
19.
.
Parágrafo único. O disposto no § 29 do
78 do Regtmerito Jn"ien1o vigOrará a partir
da próxima legislatura.

~art

Art. 5" A ComisSão de Fiscalização e Controle, que funcionará até o término da pres-ente
legislatura, Sirâ integrada por dezessete titulares e nove suplentes, cabendo-lhe, sem prejuízo das atribuições das demais Comissões,
a fiscalização do_s atos do Poder Executivo da
União e da administração indireta, podendo
para esse fim:
_
f) avaliar a eficácia, eficiência e econ'omiddade dos prófe""tos e programaS de governo;
· II) opinár ·sObre a Compatibilidãde da execução orçamentária com os planos e progra-

-mas de governo e destes c;::Om os objetivos
aprovado_s em lei;
UI) convocar Ministro de Estado e dirigentes
da administração direta e indireta;
IV) solicitar, por escrito, infonnações à administração d.ireta e à indireta, sobre matéria
sujeita a fiscalização e controle;

V) -requis-itar docunientoS públi_cos neCeS~
sários à elucidação do fato objeto da fiscalização -e cOntrole;- VI) providenciar a efetivação de pericias e
diligências;
Vll) promover a interação do Senado Federal com os órgãos do Poder Executivo que,
pela natw"eza de suas atividades, possam dispor ou gerar dados que necessitem o exercício
de fiscalização e controle;
VIII) propor ao Plenário do Senado Federal
as providência cabíveis em relação aos resultados da avaliação.

Art. _6? A rec_laç;~o estabelecida no § l 9 do
ã.r[ 78 do Regimento Interno, salvo quanto
ao Presidentê, não Se aplica aos membros da
Mesa no que se refere às -Comissões .do _Distrito Federal e de Fiscalização e Controle.
Art. 79 O disposto no art 64, "caput", do
Regimento Interno não prejudica o reconhecimento, na atual legislatura, para todos os
efeitos, dos Uderes dos Partidos Políticos com
repreSentaÇão no Senado à data da prOmUlgação desta Resolução.
Parág_rafo dnico. _ É reconhecida, ainda, até
15 de ma-rço de 1990,__ a Uder_ança_que, à
datª da promulgação desta Resolução, representa o Governo.

Art. 89 A Mesa, no prazo de até noventa
dias, fará a consolidação das modificações feitas no Regimento Interno, podendo, desde que
não alterado o mérito, proceder às correções
de redação e· às te<:Othêndadas pela melhor
técnica legislativa, conigir remissões e contradições_ e alterar a ordenaÇão das matérias.
Art. 9" Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 10.
contrário.

Revogam-se as disposições em

-Senado Federal, 18 de abril de 1989.Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SUMÁRIO
1 - ATA DA 39• SESSÃO, EM 18 DE
ABRIL DE 1989

Ll-ABERTURA

o art. 51 da Lei n~ 5.809, de 1O de outubro
de 1972, que dispõe sobre a retribuição
e direitos do pessoal civil e militar em serviço da União no exterior.

12-EXPEDIENTE

1.2.2-- Discursos do Exj>ediente
1.2.1-ProjetorecebidodaCâmara
dos Deputados
Projeto de Lei da Câmara n~ 6/Bg-(nc
1.709/89. na Casa de- origem), que altera

SE!'IADORES fi.1A{}R0 EfE/"'EVIDES,
JUTAHY fi.1AGALIViES E JOÃO !1E!YEZE$___ EsCOlha do carididato do PMDÍ3
à Presidência da República.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA _:
Fundação Hilton Rocha.

1.23 -Requerimentos

..:.. N9 199/89, de autoria do Senàdor
Leopoldo Peres, solicitando licença para
tratamento de sal}de, no período de 19
- a 26 de" ãbril do corrente ano. Aprovado.
-_N_9 200/89;-de ãUtoria dõ" Senador Roberto Campos, solicitando ao Tnbunal de
Contas da União informações sobre os ba-
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lanços da Companhia de Navegaçáo Uoyd

Brasileiro nos últimos 5 anos.

2.2.1 -

Leitura de projetos

-Projeto de Lei do S_enado n 80/89,
9

1.3. -ORDEM DO DiA

de autoria do Senador Odadr Soares que

-

Ato das Disposiçõ_es Constitucionais Transitórias, e dá outras providências.

Redação final do Projeto de Resolu-

ção n" 3/89, de autoria_ da Comissão Diretora, que adapta o Regimento Interno do
Senado Federal às disposições da Constituição da República Federativa do Brasil,
e dá outras providências. Aprovada após
us_arem da palavra os S~nador_e_s Jamil

regulamenta· o artigo 54 e parágrafos do

-Projeto de Lei.do Senado_ n9 81/89,
de autoria-do Senador Carlos Chiarelli que
dispõe sobre o salário mínimo, e dá outras
providências.

Haddad e Odacir s-oares. A promulgação.

2.2.2 - Discursos do Expediente
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2.3.1 -Ingresso do Sr. Ministro ao
Plenário
2.3.2 ~Exposição do_ Sr. Ministro
Ma11son da Nóbrega
2.3.3- interPelações- ao
b'o de Estado da Fazenda

sr. Mlnls-

2.3.4 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
2.4- ENCERRAMENTO

1.3.1 -Discurso após a Ordem do
SENADORMARCONDES GADEUfA-

Dia

berdâde e expressão.

PFL faz prévia para escolha de candidato
à Presidência da República.

1.3.2- Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão

menagem póstuma ao ex-Deputado Almino Loiola de Alencar.

SENADOR LEOPOWO PERES- A li-

1.4 ~ENCERRAMENTO

3 -ATO DO PRESIDENtE DO SE·

NADO FEDERAL
-N• 115, de 1989

SENADOR MAUROBENEI/lDES-Ho-

SENADOR RA111UNDO URA -Inunda-

4 - ATA DE COMISSÃO

5 - MESA DIRETORA

ções na Paraíba.
2-ATA DA 40" SESSÃO, EM 18
DE ABRIL DE 1989

2.1

~ABERTURA

·2·2-EXPEDIENTE

2.3 "--ORDEM DO DIA

Comparecimento do Sr. Ministro de Estado da Fãz.enda, Mailson da Nóbrega.

6 - LIDERES E VICE-LiDERES DE
PARTIDOS
.
7 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

Ata da.39" Sessão, 18 de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, <:la 48• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa.

ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES MarcoMaciel-NeyMaranhão-LuizPiauhyOS.SRS. SENADORES:
__ Uno -João Lyra - Divaldo Suruagy- RuNabor Júnior- Leolpodo Peres _Carlos bens Vilar- Albano Franco- Lourival BapDe'Carli- Aureo Mello --Odadr Soares·- tista - Luiz Viana- Jutahy Magalhães Ronaltjlo Aragão- Olavo Pires -João Mene- Afonso Arinos -Jamil Haââad- Nelson Carzes ~ A1mir Gabriel - Ja'rbas PaSsarinho _
nerro- Jtamar Franco- Ronan Tito- SeveMoisés Abtão - CarlOs PatrOcíOio _AntOnio ro Gomes - Fernando Henrique Cardoso Luiz Maya -João Castelo:....:.. AJexan&e CoSta" Mário Covas- Mauro Borges -Iram Saraiva
- Edison Lobão -João Lobo _ Chafi~s -lrapuan Costa Junior- Pompeu de Sousa
Rodrigue~ - Hugo Napoleão _Afonso Sétn-Maurício Corrêa -Me ira Filho - Roberto
cho- Gd Sabóia de Carvalho -Mauro Bene- CampoS.:..::.... LOuremberg Nunes Rocha -Márvides....;.. Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha cio Lacerda- Mendes Canal e - Wilson MarHumberto Lucena - Raimundo Lira _
ti!J,s-Nfonso CamarQo-Jorge Bomhausen

-Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin- Carlos Chiarem -José Paulo Biso! -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 19 Sé.cretário irá proceder à leitura
do Expediente.
É lido o seguinte
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EXPEDIENTE

1.

Corn
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advento da nova Constituição,

Administração Federal lndireta e: das Fundações sob supervisão ministerial;
Oficio
e militares, dentre outros, o direito ao décimo
b) aos Servido(~s -do PoQer Legislativo, çio
tercelro salário com base na remuneração in- Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da
Do Sr. 1" SecretáriO clá Câmara dos De- tegral e gozo de félia.s remuneradas cqm, pelo União;
menos, um ter_ço a mais do que q salário norc) no que ·couber, aos servidores do Distrito
putados, encaminhando à revisão do Semal.
Federal, dos Estados e dos -Municípios, bem
nado Federal autógrafo do seguinl~ pro2. Tais direitos foram_ considerados auto- como as pessoas sem vínculo com o serviço
jeto:
aplicáveis, aos servidores públicos, no País, público designados pelo Presidente da Repújá estando, .indusi~e. disciplinadas as formas
blica.
de se_u pagamento, por medidas administra§ 39 Os servidores de Empresa Pública
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
tivas.
e de Sociedade de__Ec;onomia Mista são excluí~
N' 6, DE -l9B9
. _
3. No que se refere aos servidores em ser- dOs das dispOsições dO§ 2~. -quahdo em·SerVí~
(N~ 1.709/89, na Casa de origem~
viço no exterlor. a Consultaria ,Gera1 da Repú- çq específico dõ órgão no exterior.
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)
blica, através dó Parecer SR-76/88, reconhe§_ 4~ É vedado ao pessoal ieferido nos paceu que aqueles servidores, também, fazem -rágrafos J9 e 2 9 deste artigO o pagamento,
Altera o art. 8? da LtiífF'--:5:809, de_ lO jus à percepção de um terço de férias, mas pelos cofres públicos, por motivo de serviço
de outubro de 1972, que- diSpõe -Sóbre
não ao décimo terceiro salário, por falta de da União no exterior, de qualquer forma de
a retribuição e dirdtos do pessoal civU
lei autorizadora.
retribuição, remuneração e _outras vanta_gens
e militar em serviço da anião no exterior.
4. Como--ê-do conhecimento de V. ~. ou i_ndenizações não previstas nesta lei.
a Lei n~ 5.809, de 1O de outubro de 1972,
Arl 29 Considéi'a--se ·sede no exterior:
O CóngresSO Nadonal decreta: _
que dispõe sobre a retribuição no exterior,
1- no caso dos serviçlores do Ministério Qas
Art. 19 O art. 8" da Lei n~_ 5.809, de 10
através do seu artigo 4°, veda ao pessoal a
de outubro de 1972, passa a vigorar acrescido
sérvis;o da União no exterior, qualquer forma Relações Exteriores, diplomatas ou n~o, e dos
de dois incisos a serem numerados como IV de retribuição, remuneração e outras vantã~ Adidos Militares e seus Adjuntos ou Auxiliares
a cidade onde está loqllizada a sede da missão
e V, e um parágrafo único, na forma abaixo:
gens nela não previstas.
-- --..
5. O _Ministério da Aeronáutica, confonne diplomática ou da repartição consular de Sua
Art 8" ................v.-~.-........_."._...........=~ Aviso no_ Q_Q 1~GM 0061009, de 1O de janeiro lotação;
l i - nas comissões exercidas a bordo, o na..............................~ ......................._ ..__ ·~~~~ de 1989, e Ministério da Marinha através do
vio; e
9
IV- décimo ters:eJro salário_ com base
Aviso n 018, de 20 de janeiro de 1988, são
III- nos demai~ çªsos, a cidade, Õ -munina retribuição integral;
de opinião-que os direltos Constitucionais são
cípio ou unidade correspondente da divisão
V -acréscimo de 1/3_ ·_çum terço) da
aplicáveis inclusive aoS servidores em exer- territorial_ político-administratjva do __ país em
cício no exterior.
retnbuição na remuneração c!.o mês em
que se a organização para a qual haja sido
que gozer de férias.
6. Assim, como o objetivo de suprimir a
nomeado oJ.J çlesignado o servidor.
Parágrafo único - Aplica-se no caso - falta na lei específica regulamentando o pagaArt. 39 O servidor em serviçÓ no exterior
dos incisos IV e V. ª_lggislação especifica,
mênto de um terço de férias e décimo terceiro - assitn considerado aquele que se encontra
no Brasil, para 0 pagamento daqueles va~
-salário no exterior, tenho a honra de submeter em missão fora do País por ter sido nomeado
lares:·
à consideração de V. Ex" o anteprojeto de lei
-ou designado para o desempenho ou exere minuta de mensagem anexos.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. dcio de cargo, função ou atividade no exterior
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data
EX", Senhor- PreSidente, ~ protestos do meu - pode ser enquadrado em uma daS segUinde sua publicação.
'
mais profundo_ respeito. - Almira:nte-de-Es-- tes missões ou atividades:
t - quanto ao tipo:
Art. )o Revogam-se as disposições em - quadra Valbert Lis_i~ux Medeil"O$ d,e Figueire~
a) missão perrnanente;
contrário.
-do,. Ministro de Estadq Çh~fe do Ç:Stado-Maior
b) missão transitória;
das Forças Armadas.
'
c) missão eventual.
MENSAGEM N' I O1, DE 1989
l i - quanto à natureza:
LEGISLAÇÃO
CTTAiJA
Excelentíssimos Senhores Membros do
a) diplomática;
~- LEI N• 5.809
Congresso Nacional:
b) militar; e
Q

foi assegurado aos servidores públicos civis

DE I ODE O(JJUEiRO DE

Nos termos do § 1~ do

art. 64 da Consti-

1972

Dispõe sobre a retn"buição e direitos
do pessoal dvi/ e mí/ítaf em seM'ço da
Oni§o no exterior, e dá outras providências.

c) administrati~a:

Art. 49 Considera-se. permanente a mis~
tuição Federal, tenho a_ honra de submeter
são na qual o setv:ldor deve permanecer em
à elevada deliberação de V95:sas Excelências,
serviço, no exterior, por prazo igual ou superior
acompanhado de Exposição de Motivos do
a 2 (dois) anos,_ eyn ir)issão diplomática, em
Senhor Ministro de Estad9 Ch.efe do Estadorepartição consular ou em outra organização,
O -President~ da RepúbliCa, faço saber que
Maior das Forças Arma-das, -.0 ãnexo projeto
çle lei que "altera_ o art..S;_ çla _Lei no 5.809, o Congress-o Nacional decre@ e. eu sanciono militar ou civil, no desempenho ou exerdcio
de cargo, funçãO oU atividade, considerados
de 10 de outubro de 1972, que dispõe sobre ?_ seguiilte _Lei:
permanentes em de_geto do Poder f.xecutivo.
a retribuição e direitos do pe_ssoal civil e militar
.CAPÍTULO I
-- Parágrafo único. A designação para o
em serviço da União n~ exterior.''
DiSposições Preliminares
exercício_ de missão permanente determina:
Brasília, 13 de março de 1989. -José Siir~
. ' ,'Art 1" Esta_ \ei regulá a_-[-etribuiÇãO fiO ex·a) a mudança de sede, C1o PàíS para o exteney.
rior, 'ou de" uma-para outra sede no "exterror;
t.eôor e dispõe sobre outros direitos dos fun~
cionários públicos e dos militares, em serviÇo e
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS_N' 0324/SC-5, DE
b) para o servidor do Ministério das RelaR
da União no exterior.
13 DE FEVEREIRO DE .I 989, DO SE"- -§ -19 Para os efeitos dessa lei considera-se
ções Exteriores, -tã:mbéiii. a alteraÇão de sua
NHOR MINISTRO DE ESTADO CHEFE
se_rvidOr público o funC:ionáf_io ou emptegado lotação.
DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARArt. s~ Repi.itaRse transitaria; a' missão na,
~ p(lblico _e o militar.
MADAS.
§ 2<- -O disposto nesta lei se apllca:
qUal o servidor tem de permanecer em serviço
Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúªJ_ aos $erVídores da AdQ"l_inistração Federal
no exterior, com ou sem mudança de sede,
em uma das seguintes situaçOes:
blica
Direta,· regidos pela leg!sl.:iç~_ ~rabalhi~_tã, _da
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1- designado para o exercício, em caráter
provisório de missão considerada permanente;

D- professor, assessor, instrutor ou monitor, por prazo inferior a 2 (dois) anos, em esta-

belecimento de ensino ou técnico-dentiffco
e. por qualquer prazo, estagiário ou aluno naqueles estabelecimentos ou organizações industriais;
-111- participante de viagem ou cruzeiro de
instrução~

IV- em missão de representação, de observação_ ou em organismo ou reuniões internacionais;

V- comandante_ ou _integrante de tripulação, contigente ou força, ern rnissâo operativa
ou de adestramento, em pais estrangeiro; e
VI- em encargos especiais.
§ 19 A missão transitória com mudança
de sede, pode ser:
a) iguaJ ou superior a 6 (seis) mese:s;
b) inferior a 6 (seisY meses e superior ou

igual a 3 (três) meses; e
c) inferior a 3 (três) meses;
§ 2'~' As missões transitórias, sem mudança de sede, têm duração variável e, em princípio, inferior a 1 (u.rn) ano.
_ _
Art. 6~ E eventual a missão na qual o servidor tem de permanecer em _s_er:vlço, no exterior, em uma das seguintes situações, por periodo ~mitado a 90 (noven_t-ª) _dias~ sem mudança de sede ou alteração de sua lotação,
sejam estas em território nadonal, no exterior
ou em navio:
I - designado para o exterior, em caráter
provisório, de missão considerada permanente ou transitória;
II- membro de delegação de comitiva ou
de representação oficial;
nr- em missão de ~:"epresentação, de observação ou em organismo ou reuniões internadonais;
fV- comandante ou íntegrante de tripulação, contingente ou força, em missão operativa ou de adestramento e:rn pal's estrangeiro;
V- em serviço especial de natureza diplomática, administrativa ou militar; e
VI- em encargos especiais.

CAPITULO II
Da Retribuição no Exterior
SEÇÃOI

Da Constituição e do Pagamento
da Rebibulçáo no Exterior
Art. 7~ Considera-se retribuição_ no Exterior o vencimento de cargo efetivo para o funcionário público ou o soldo para o militar,
acrescido da gratificação e das indenizações,
previstas nesta lei.
-__ _
§ 19 No caso de seiVidor regido pela legislação trabalhista, considera-se_ retribuição no
exterior o salário, acrescido das indenizações
e, se for o caso, da gratificação; previstas nesta
lef.
§ 2c Salvo os casos previstos nesta lei, a
retribuição no exterior;
a) é fiXada e paga em moeda estrangeira;
b) elimina o direito do servidor a percepção

de vencimento salário ou soldo, e quaisquer
indenizações ou vantagens, em moeda nacional, que lhe possam ser devidas no período
em que fiZer jus aquela retribuição,
Art. 89 A retribuição no exterior é consti~
tuída de:
I - Retribuição Bás(ça: vencimento ou salário, no exterior, para o militar;
D- Gratificação: Gratificação no Exterior
por Teftip6-âe Serviço;
Ill- Tnd~nizt;!!ÇÕes:
_
a) lndenização de Representação no Exte~
rior;
__ _
b) Al.lXÍ]io-Familiari
c) Ajuda de Custo de Exterior;
d) Diárias no Exterior; e
e) Al.lXÍ]io-Funeral no Exterior.
Art. $9 A soma dos valores da retribuição
básica e da lndenização de representação no
exterior percebida pci qualquer servidor, salvo
os Embaixadores Chefes de Missão Diplomá~
-fica brasileira junto a organismos internacionajs_,_não pode ultrapassar 90% (noventa por
cento)_ da importância que, a igual título, e
(ilegível) ao_ Chefe de Missão Diplomática brasileira acreditado junto ao governo do pais
em que o se_rvidor estiver em serviço no exte~
rior.
Art. 1O. O direito do s_eiVidor à retribuiçãp
no exterior se inicia na data do embarque para
o- exterior e cessa na data do desligamento
de sua sede no exterior ou da partida da última
localidade no exterior, relacionada com sua
-missão.
§ 1~ As datas de partida e de desligamento_ são determinadas ou aprovadas, conforme
o caso, pela autoridade competente.
§ 2'1 O pagamento da retribuição no exterior não se interrompe:
a) quando se tratar de missão permanente,
em virtude de viagem ao Brasil a seiViço, em
fériãS~ Por rriôl:ivo de núpcias, luto ou- de licen~
ça para tratamento de saúde até 90 (noventa)
dias e,_-para a fuhcionáriã. 'J)Ublia, licença para
gestante, e·
·
·
b) quando se tratar- de I'Ílissão transitória,
em virtude de _viagem ao Brasil a serviço.
- -Art. 11. O servidor em serviço no exterior,
em missão eventual continua a perceber a
retribuição ou remuneraçào a que faz jus, em
moeda nacional ou estrangeira, conforme o
caso, na organização civil ou militar a que pertence.
Parágrafo único. Cabe, ainda, ao servidor,
o direito ao trasporte e a diárias no exterior,
na forma desta lei.
Art_- -i2. -Em casos especiais o servidor pode s_er designado para miss'ão transitória, sem
mudança: de sede para o exterior, de duração
até 60 (sessenta) dias, sem direito à retribuição
nÕ exterior. ·
- - ·
Parágrafo Único. Nã hipótese deste artigo,
o seJVidor recebe em moeda nacional:
a) retribuição ou remuneração e demais
vantagens a que faz jus;
__
b) indenização diária em valor equivalente
ao de uma diária de alimentação devida no
País, além da alimentação e pousada que for
assegurada pela União;
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c) ajuâa de cu~ cofl'espondente a 1 (um)
mês de vencimento, salário _ou soldo~ no_ Pais, __ _
quando _em missão de representação decorrente de compromissos internacionais.
SEÇÃOIT

Do Vencimento ou Salário,
· e do Soldo, no ~rior
Art. 13. Vencimento_, Salário ou Soldo, no
Exterior é a reb]buição /::lásica mensal devida
ao servidor em serviço no exterior, ei'T} missão
permanente, ou transitória, obedecido seu nível ou grau hierárquico.
Parágrafo único. Aplicam-se ao venci~
menta e ao soldo no exterior ~s disposições
legais e peculiares ao servidor _quanto à penhora, seqUestro e arresto, suspe~o temporária
ou cessação de direito previstas para o vencimento ou soldo, no País.
Art 14:
vencimento ou salário e o soldo, no exterior, são pagos de acordo com as
Tabelas de Escalonamento Vertical que acompanham esta lei.
Parágrafo único. O fator de conVersão dos_
índices de retribuição básica é o quantitativo
em cruzeiros equivalente a 20 (vinte} unidades
da moeda-padrão utilizada _oas transações _fi~
nanceiras internacionais do governo brasileiro.

o

SEÇÃOIII

Da Gratiftcação no Exterior
por Tempo de Serviço

Art 15. GratifiCação nó Exterior po Tem~
po de Serviço ê o quantitativo devido ao seMdor em serviço nO exterior, erri missão permanente o_u transitória, por anos de efetivo serviço
prestado já computados_ na forma da legisla~
ção pertinente.
SEÇÃOIV

Da lndenização de Representação
- ilo ExteriOr
Art. 16. fndenização de Representação no
Exterior é ó qUantitativo devido ao servidor
em serviço no exterior, em missão permanente _ou trasitória, destinado a compensar as despeSas inerentes a rriiss-ão de forma compatível
com suas respOnsabilidades e encargos.
§ 19 O valor dessa indenização é cal<::ulado com base em índices e fatores de conversão variáveis, estabelecidos em razão:
a) d_o grau de representatividade da missão;
b) do tipo e natureza da missão;
c) da correspondência entre cargos, missões e funÇões;
d)_ da hierarquia funcional _ou militar;
. e) do Custo.de.vida·-locãl. .
f) das condições peculiares de vida da sede
no exterior; e
g) do qesempenho cumulativo de cargos.
§ 2~ Para as missões a bordo de navios
ou aeronaves militares, são considerados fato·
res de conversão regionais, com base nos estabelecimentos para as localidades-sede oÚ
localidades visitadas.
Arl 17. Ocorrendd afastamento igUal ou
superior a 30 (trinta) dias do Chefe efetívo
da Missão Diplomática, de Adido Militar, do
Chefe da RepartiçãO-Consular e do Delegado

1272

Quarta-feira 19

DfÁBIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

o Tesóuro Brasileiro no Exterior os respectivos
substitutos tem direito a um suplemento mensal equivalente a 30% (trinta por cehto) da

fora do país ofide estiver em seaviço, os depenentes referidos nas letras a, b e d do item
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a) do item I, do artigo 23, quandO já tiver
recebido ajuda de çusto de exterior em seu
II.
valor integral há menos de 2 (dois) anos; e
indenização de representação no ext~rior atri·
§ 29 D Pod_er Executivo na regulamentab) da letra b, do item III, do artigo 23;
buída ao titular.
ção desta lei, estabelecerá:
III- pela quarta parte de seu valor, nO ink;:io
Art 18. O servidor perde o direito à indea) o limite mínimo por dependente a 5er
da missão, e pela oitava_ parte de seu valor,
nização de representação no exterior quando:
observado no pagamento do auxílio-familiar;
no término, nos casos da letra c, do item m,
1- passa o cargo ou encerra suas atividadoa~g~23.
.
e ·--~-·-··-·des, por ténnino de missão;
b) o:f casOs especiais que· juStifiquem o
Art. 26. Não tem direito à ajuda de custo
n- ultrapassa 30 (tiinta) dias afastado do quantitativo referido no parágrafo 1'!e a forma de exterior o servidor:
exercido do_cargo, função ou atividade, ressalde seu pagamento.
I - removido ou movimentado:
vados os casos previstos no parágrafo 29 do
a) a pedido; .e
artigo 10;
b} de sede rio ext.eriQr para o Brasil. a fim
SEÇ$.OV!
.
m- entra em licença especial; e
de entrar em licença, a qualquer título; e
Da Ajuda de Cust() de Exterior
IV- cessa ou é suspenso seu direito ao
I ( - desligado de cwso ou estabelecimento
Art 22. Ajuda de CuSto de Exterior é a de ensino, por trancamento voluntáôo de ma·
vencimento ou ao soldo, nos casos previstos
indenizaÇão ·paga adiantadamente ao servidor trícula.
na parte total do parágrafo único do artigo
para custeio das despesas de viagem, de mu13.
Art. 27. O servidor restitui, de uma s6 vez,
Art 19. Os índices da indenizaçãp--de re-- - --danç~ e da nova instalação.
..
a-ajuda de custo de exterior:
- M_ 2.3. ..o servidor tem dirélto à ajuda de
presentação no exterior e se_us fatores de con1- integralmente, quando deixar de seguir
custO· de ·exte.dor:
-·-·-·- versão serão estabelecidos em tabelas, na redestino, a pedido;
r....:... -em--missão perinarú~nte: cjuando a regulamentação desta lei.
n -com redução das despesas que comm~ç_ã_q ~ÕU. a movimentaÇão· importarem em
§ 1" Os fatores de conversão serão exprove já ter realizado, quando deixar de seguir
pressos em unidades da moeda-padrão uti!i- _ mudança- deSede concorriitante ao desliga- destino por motivo independente de sua vonmento da organização onde exerce suas ativi- tade; e
zada nas transações fmanceiras internacionais
·
·
dade"s.
-·
·
do governo brasileiro.
III- pela medade do valor recebidO, qUann-em missão permanente ou transitória:
§ 2"' O Poder Executivo, em decre:to aplido, até 6 (seis) meses após ter seguido destino,
q1Jando deslocado com a sua organização ao
cável a todos os seavidor.es abrangidos por
for, a pedido, dispensado, exonerado, demiser essa transferida de sede que não seja em
esta lei, modificará as tabelas a que se refere
tido, aposentado ou transferiçlo para a reserva
caráter periódico; e
este artigo quando se verificarem alterações
Parágrafo único. A ajuda de. custo de exteUI- em missão transitória: quando a remo- rior hãõ é restltt.iída:
dos elementos de focação dos índices seus
'
Ção ou â riiOVlmentação linj:)ortarem em mu- ·
fatores de conversão.
a) pelo seavidor se, após ter Següídódestinó
·· · ·
dariçâ-áeSde-que:
for mandado regressar; e
SEÇÃOV
a) com desfígamento de sua organização,
b) pelos herdeiros do servidor, quançlo
Do Auxíllo-FamiUar
por prazo igual ou superior a 6 (s.eis) meses;
ocorrer seu fa1ecimento, após tê-Ia recebido.
Arl 20. AuxH_io-Familiar é o quantitativo
b) com _ou sem desligamento de sua OJgamensal devido ao seavidor, em seMço no extenização, por prazo inferior a 6 (seis) meses
SEç.\OV!!
rior, a titulo de indenização para atender, em
e superior ou igual a 3 (três) meses; e
Do Transporte
parte, à manutenção e às despesas de educac) com ou sem desligamento de sua orgação e assistência, no exterior, a .~eus depenArt 28. O se!Vidor designado para servinização, por prazo inferior a 3 (três) meses.
dentes.
ço no exterior tem direito a transporte por con§ 1~ O servidor em serviço rio ext.eiior
Art 21, O auxílio-fam.iliar é ca1culado em
ta .do Estado. _
_
.
...
que, por motivo alheio à sua vontade, for afasParágrafo único·. O transporte compreen·
tadO defmit.iVamenfe da missão para a qual
função da indenização de representação no
exterior rebida pelo servidor a razão de:
de a passagem e, conforme o caso, translação
foi designado, sem decorrer o prazo previsto
I -10% (dez por cento) de seu .valor. para
da bagagem do servidor e dos seus depende sua duração, tem direito à ajuda de custo
dentes.
a esposa; e
de_ exterior, no valor estabelecido para aquela.
II- 5% (cinco pcir cento) de seu valor, para
,
.
Art. 29. ~O transporte é assegurado na formissão.
.
cada um dos seguites dependentes:
ma e condições que. se seguem:
§ 2'~ Os dependentes do servidor falecido
a) filho, menor de 21 (vinte e um.) anos
I - passageni via clérea, para o servidor e
em. serviço no exterior com direito à ajuda
ou estudante menor de 24 (vinte e quatro)
de custo fazem jus a seu recebimento para -seus dependenteS, e tr;anslação da bagagem,
anos que não receba remuneração ou inválido
regr:esso ao Srasil, lÍos valores previstos no quando designado para:
artigo 25.
· ·
·
ou interdito;
a) fmissão permanente ou missão b,'ansib) filha solteira, que não reCeba remune1\rt.. ~4. A ajuda de custo de exterior em tória de duração superior a 6 (seis} meses,
ração;
. , ~
·
o valor de 2 (duas) vezes a rétrlbuição b~sica co~ r:nudan~ã de.s~e; e ·
c) mãe viúva, que não receba rernunerab) missão transitària.,-com mudança de. se-e· 2 (duas) vezes o QUX11io-fa.miliar, aJ::resctdo
çilo;
o total de 1 (uma) indenização de represen~ de, de duração inferior a 6 (seis) meses e tgual
d) enteados, adotivos, tUtelados _e curateou superior a 3 (três) meses, com dependentaç.ii9..J.lO ~erior a que o servidor tiver direito
té3; .
Iados, nas mesmas condições das l~tras ante·
na-nova sede no exterior, observados os valoriores; e
res em _Vigor à data determinada para a partida.
II- pássagení Ví.àáérea para o Servidor, s.ua
e) a mulher solteira, desquitada ou viúva,;
Pafágrã.fo único. Na remoção ou moviesposa e dependentes menores quando for
que viva, no mínimo há cinco anos, sob a
mentaç_ão para o Brasil, a ajuda de custo é
designado para o exen:ido •. ein caráter proVidependência ec:onômica do .sg_rvi.dor solteiro,
~ê!Iculad.a,- na forma d~ste artigO,- com base
sório, de missão considerada permanente e
cuJa duração seja s.uperior a 30."(trinta} dias;
desquitado ou viúvo, e enquanto persistir o
nos valores relativOS à sede no exterior.
e
. ..
.
" --impedimento legal de qualquer das partes pa· Art. 25. A ajuda de custo de exterior é para se casar.
lll- passagem via aérea para o seavidor,..
ga:
§ 1"' O auxíUo-familiar-Será ãcresJ:ido_de
quando designado para:
[ 7 integralmente, nos casos dos itens l, 11
um quantitativo igual a 1/30 _(um trinta avos)
e letra a, do_ item _III, do artigo 23;
a) missão transitória, com mudança de sedo maior valor de indenização de represenn- pela rlletade de seu valor, no tnído da dEt, de 9uração inferior a 6(seis) meses e iQual
tação no exterior atribuído a Chefe de. Miss~o
ou superior a 3 (três) meses, sem depe·naenmissão, e pela- quarta parte: de seu valor, no
tes;
.
Diplomática quando o servidor tiver çie educ~r,
término, nos casos: .
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b) missão translt6ria, sem mudança de sede e de duração igual ou superior a 3 (três)
meses;-

a missão é_ de d_ur,ação superior a 6 (seis) meses·
-- llÍ -coln pagamento em moeda estrangeira, quando já se econtra o servidor em outra
rriisSão no exterior.
Àrt. 32. O Podei Eiécutivo estabelec.erá
_!'S_~~mit~s de_subag~m e_~e peso da bagagem
do servidor que podem ser cOmpreendidos
no tran~porte.

Quarta-feira 19
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O auxílio-funeral no exterior é pa-

go, imediatamente, a quem de direito, me-

diante _simples apresentação do atestado de
óbito.
Parágrafo único. Decorrido o prazo áe-30
ses; e
(trinta) dias sem reclamação do auxilio-funeral
d} missão eventual.
no exterior por quem haja custeado o sepulta§ 19 O transporte é assegurado ainda, na
mento do servidor, o auxílio será pagO aos
fonna e condições que se seguem:
beneficiárioas da, pensão, mediante requeria) de acordo com a regulamentação desta
mento à_ autoridade c.ompetente.
SEÇÃOVIU
eli, para um empregado doméstico~ quaÍlod
Art 41. No caso de falecimento de serDas Diárias no Exterior
designado o servidor para missão permanente
vidor em serviço no exterior, em missão evenArt 33. Diária no Exterior é a indenização tual, a União custeia e promove o sepUltaou transitória com mudança de sede;
paga adiantadamente ao servidor para custeio
b) anualmente, no período mais longo de
mento ou trasJada o corpo para o Brasil.
das despesas de laimentação, de pousada e
fériaS eScOlares. passagens via aérea que posParágrafo único. Transladando~s.e o corpo
outras decorrentes do afast;;~mento de sua se- apra o Brasil, o auxílio funeral, devido no País,
sibilitem aos dependentes reunirem-se à famide,
p-o
rmOtivo
âe
Serviço
no
exterior.
lia na sede no exterior onQ.e o serviod.r__ se ené pago em moeda nacional obsetvadas as discontrar em missõ permanente ou transitória, ···- ParágrafO Cmicó. -As diárias nO extericif-são posições legais aplicáveis.
devidas, na forma da regulamentação desta
quando estiver amparado pelo § 1o do artigo
Art 42_. Em casos espedais, a critério do
lei, computando-se, também, os dias de par- Poder Executivo, a União pode custear direta21;
tida e de_chegada.
c) passagem via aérea, para o servidor e
-mente_ Q sepultamento do servidor falecido em
Art. 34. o sercidor nao tem direito à _dlária
seus dependentes, quando:
serviço no exterior.
no ·eXterior:
1) em aréa _de_ _condições peculiares, tiver
Parágrafo único. Nesta hipótese, não cabe
1quando
a
alimentação
e
a
pousada
fodireito, na forma da legislação aplicável, à vindireito a qualquer tipo de auxmo-funeral por
rem
asseguradas
peio
Estado;
da periódica ao B_rasil; _e
dos beneficiários do faleddo.
-Ir- curnulatLvamente com a ajuda de_ custo parte
Art. 43. Ocorreh_do_o f~lecim_ento do ser2) diplomata da calsse final ou semifinal
de exterior.
vidor em serviço no_ exterior, que não esteja
da carreira, vier ao Brasil em gozo de férias_
Parágrafo único. Em Serviço no exterior,
acompanhado do côoju.ge ou de parente adulextraordinárias;
percebe o servidor diárias em moeda na dona!, to, é assegurado a um membro de sua família
na
fonna
da
legislação
específica,
no
periodo
d) 2 (duas) passagens via aérea, quando
o transporte de .ida e volta até o local onde
a sede no exterior não dispuser de assistência em que permanecer no Brasil em objeto de se encontra o corpo.
seMço.
Art. 44. Falecendo, no exterior, depenmédico-hospitalar apropriada e, comprovadaArt. 35. O servidor restitui as diárias_ no dentes ou empregado doméstico do servidor,
mente, dela necessitar: em c:aráter urgente,
_exterior:
cujo transporte haja sido pago pela União, o
o servidor ou seus dependentes; e
I - integralmente, quando não a<:orrer o
t') passagens via aérea para o servidor,
traslado do- co.rpo parã o Brasil é custeado
da
sede;
e
afastamento
quando chamado a serviço ao Brásil:
pelo órgão a que está vinculado o servidor.
ncorrespondentes aos dias:
Art. 45, Os dependentes do servidor, fale§ 2 9 • Caso s_ejá necessário utilizar trans~
a) que ultrapassarem o perfodo de afastacido quando em seNiço no exterior, têm direiporte diferente do aéreo, no todo ou em parte,
mento da sede, a serviço, quando este a,fastato ao mesmo tratamento aduaneiro para depara alcançar o local de çlestino, são fome~ mento for menor que o previsto; e
sembaraço _de bagagem que lhe era assegucidas as correspondentes passagens por ferrob) em que a alimentação e a pousada forado ao término de su<:~ missão.
via, rodovia ou aquavia.
rem asseguradas pelo Estado.
Parágrafo único. _ As diárias no Exterior não
§ 3~ No caso da letra a, do item I, o servi·
CAPITULOill
são restituída_s pelos herdeiros do servidor faledor pode optar por outro meio de transporte,
Disposições Gerais
cído.
desde que o valor das passagens não ultraArt '46: ·Os proventos de asposentadoria
M 36. O Poder Executivo fixará o valor
passe o das por via aérea.
do funcionádo público e os de iniatividadde
§ 4~ O transporte s6 é assegurado àque- - d~- diáriás no exterior, em de<:ret.O aplicável
do militar continuam a ser calculados de acor·
a todos os servidores abrangidos por esta lei.
les que constarem da decraração de dependo com a respectiva legislação específica, badentes do servidor.
SEÇÃO
IX
seados unicamente n~.retribuição ou_ remune§ 59 Falecendo o servidor, os dependenDo Funeral no Exterior
ração no País, neles não devendo ser computes a que se refere o parágrafo anterior fazem
Art 37. É -assegurado sep~tamento contadas as somas recebidas a qualquer titulo,
jus a transporte para regresso ao Brasil, na
digno ao servidor em serviço no exteriõr.
quando em setviço no exterior.
forma da regulamentação desta lei.
Páragrafo únicO. São responsáveis pelas
Art 30. Não_ tem _di_reito a trasnporte o ser~
__ providências para sepultamento, pagamento
§ 19 As contribuições para benefício de
vi dor:
de auxílio-funeral no exterior e traslado dp corfamília Cõntinuarão a ser calculadas de acordo
1- removido ou movimentado:
po, Conforme o caso e na seqüencia a Seguir:
com a legislação espécffica,constderando-se,
a) a pedido; e
a) a organização brasileira em que estava
para esse firri, os valores dos descontos efetuab) de sede no exterior para o Brasil, a fim
dos no País.
em serviço o servidor;
de entrar de Uc~nça, a qualquer título_; _e
§ 29 As pensões devidas aos beneficiários
b) a repartição consular em cuja jurisdição
I [ - copreenddido nos itens 1ll e _IV do artigo
ocorrer o óbito; ou
dos servidores que prestem ·ou hajam pres5~. e item N do artigo 69
c) a Missão Diplomática no país, na inexfstado serViço no exterior são calculadas de
Art. 31. O Ministério a quer pertence o
acordq com as normas estabelecidas neste
servidor designado para missão no exterior tência das outras duas responsáveis. . ,
artigo.
Art 38. O auxílio-funeral no Exterior é o
providencia as passagens e translação da ba-quantitativo destinado a atender às despesas
Art. 47. Os descontos ou consignações,
gagem:
com _o funeral do servidor em serviço no éxte- obrigatórios ou facultativos, que incidam so1- de ida e volta, com pagamento em moebre a retribuição do servidor em serviço no
da nacional, se a missão_ é de d_uração igual -rior, em missão permanente ou transitória.
Art. 39. O awálio-funeral no exterior tem
exterior, em missão permanente _ou transitória.
ou inferior a 6 (seis) meses;
o aviar da retribuição mensal que o servidor
são processados na forma "estabelecida na reII- de ida, com pagamento em moeda narecebia normalmente, no exterior.
gulamentação.
cional, e de volta, em moeda estrangeira, se
c) missão transitória, com ou sem mudança da sede, de duração inferior a 3 (três} me-

_\
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São assegurados, de acordo com

a Lei de Remuneração dos Militares:
I - ao militar em seiViço no exterifor que
realizar exercícios ou cumprfr ·missões previsR

tas, no todo ou em parte, nos planos de provas
das atividades especiais de vôo em aeronave

militar, salto em para-quedas, imersão em
submarino ou mergulho com escafandro ou
com aparelho o registro e a apreciação, para

fms de homologação, de percepção ou de
atualização de quotas de indenizaç~o de compensação orgânica a serem consideradas para
pagamento, em moeda nacional, a partir da
data de regresso ao território nacional; e
II- ao militar em campariha no exterior,

a remuneração e demais direit6S preVistos

na-

quela lei.
Art. 49. A retribuição básica dos embaixadores não integrantes da carreira diplomática,
dos Ministros para Assuntos Comerciais de
primeira e segunda classe e CônsUles Privativos é fiXada de acordo com os tndtces da
Tabela de Escalonamento Vertical - Servidores Civis, que acompanha esta lei.
§ 1~ A retribuição básica das pessoas sem
vínculo com o serviço póblico;designadas pe-

lo Presidente da Repúblfca, é fJXada, dentro
dos índices da Tabela a que se refere este

artigo, observando-se os fatores estabelecidos, para a indenização de representação no
exterior, nas letras a, b, c e d do § 1" do arl
16.
§ 29 _Aplica-se o disposto no parágrafo anterior ão ful-tcionário público, cujo cargo não
tenha nível de vendmento previsto no atual
Sistema de Classíficação de Cargos do Serviço
Ovil do POder Executivo, bem assim ao empregado público.
'- Arl 50. I:: assegurada ao servidor público
em serviço no exterior, enquanto permanecer
nª--ªtual missão, retribuição mensal, no mínimo, igual à retribuição ou remuneração a que
tinha direito na data da entrada em vigor desta
lei.
Art. 51. A despesa decorrente da aplicação desta lei correrá à conta dos recursos pre-

vistos na Lei de Orçamento para 1973.

52. SãO revogados os Decreto_s-Leis
7.410, de 23 de março de 1945; n" 995,
de 21 de outubro de 1969 e n<.> 1.227, de 28
de junho de 1972; os§§ 2 9 e 3~ do art. 15
e os arts. 17, 18 e 19-"do Decreto-Lei n<.> 9.202,
Art.

n~
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de 26 -de abril de 1946; o art 43 da Lei nç
488, de 15 de novembro de 1948; o parágrafo
único do art. 120 da Lei n~ 1.711, de 28 de
outubr9 _9e 1952; o art. 40 o parágrafo único
do arf.:.__41 e o art. '50, da Lei n? 3.917, de
-14 de julho de 1961: o_ art. 19 e seus parágr~~
fos, da Lei n9 4.242, âe 17 de julho de 1963
-e Oart. 9~ e seu parágrafo único do Decreto-Lei
0° 310, de 28 de fevereiro dE: 1967,
dE!mais
-dispositivos legais que contrariem a matéria
regulada nesta lei.

e

Art. 53. Esta lei entra em vigor
janeiro de 1973,
---

BraSJ1ia, 1o de outUbrO de 1972; -151 o -da
Independência e 849 da República. - EMILIO

G./'1/!DIC/- Alfredo Buzaid- Adalberto de
Barros .Nunes- Orlando Geisel-J11ário Gibson &rhoZIJ -Antônio Delfim Netto- /11án'o
David Andreazza- L F. Orné liml1-Jal-bas
G. Passarinho - Júlio 1Jalãta - J. Ararfpe
Jl1acêdo - Walter Joaquim dos &ntos Marcus Vinicius Pratini de Mcu:aes - Antôm'o
DlaS LeiteJúm'or-.JoãoP.élulo dos Reis Velloso -José Costa Cãvalcanti- HyginO C Corsettí.

ANEXADA À LE.l L'E PLMUNER/I.ÇÀO NO EXTERIOR

TABELA DE

ESCfllQN.~MENlO

VERTJCAL

{RetrJbuiçi'lo báS1C:.1- Artigo 14)
I

- s-ervtdores

Civis

Cargo,- fuf'ção ou e!ilpreQO
M1n1stro exercenrlo o cargo de EmUai.>.ador
EmbaJx<:~dor n5o integr;Jnt_e d~ c:~rr_e_~.:a_dJPl~át ica

Mtnrstro de 1;'\ Classe
1il. Classe

>-\ssuntos Comerciais de
2"- Classe
.
!)~legado do Tesouro BrasileirO no Exterior
PrIme Iro·· Secretário
Assistcmlc do Delega<io, Chef,)S (!e Asse::>soria, d:l Contadoria
Soccional e da Tesour3rb. (!:; D01Eigacia do TeSouro Brasileiro no F.)o:tcrior
'
Segundo·S0cretó~ i_o

_Índice

100

E! Mlnislro p;:wa 1\ssuntos ComerciaiS de

~tnistro de 2.. Classe e Mirn~u·o fl:'lri~

em J9 de

"
88

76

72
64

Cônsul Priv:ltivo

46

Nivel 22

40

21

_3},5

20

35

19

34_,

18

33

17

32

29
15

26

"

24

..

~;:;-

~
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indice

Cargo, ftmção ou emprego

13

23

"

21

21,

o

20,5
?O

19,5

18,5

18
17 .ó

17

16.5

•6

ANEXO A LF.l Df R[I.IUtiERI\ÇÃO ~10 EXTr:RIOF!
rAOELI> DE f"SC.l\LütJAMENTO VQRT !CAL

I i - Militares

Índice

Posto ou Gradu<o.ção

100

l"!eiro

Ccntr:'l·A lrt~lronto, G~nf.'ra l·l10

·r. r· lÇJõltt'l,

Br igorio iro

88

C:JDi tõo-r.!<-:-Mor-f!· G'Jl'!rTa. Cnrone I

Car. 1 tão· de- F"rag.1.t a, Tenen tc-Cê•"'Of'e 1
C')~l

tôo·

::I€~Corvet;,,

72
64

MO.JIW

C:>oltüo-Tr.nentP., Cao,t5o

55
Segunda~

50

1F!nen te

-~

19 1275

1276
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Posto ou Graduação

Índice

Segundo-Sargento

37

Terceir-o-Sargento

34

Ta1feíro-Mor

........................... "

28

Ta i feiro de Primeiro C!ast.e

26

Ta i feiro de Segunda ClaSse

25

Cabo < Engo.jado)
Martnt;eiro, Soldado f'uzi 1e1ro Naval e Soldado de Jil Cldsse (es-

pecializados, cursados e engajados); Soldado Clarim ou
Corneteiro, de 1;;~. Classe . •.
Marinheiro, Soldado Fuzileiro

~!aval

17

e Soldado de 1<a Classe

(n5o especio.ITzados)

14

Aspirante c Cadete (Último ano)

13

Soldado C lar tm ou Corneteir-o-;·--q8"2" Classe

12

Soldado do E;w.ército P. Sold~tdo de 2'~ Classe (engajndos);
Soldo.do Clar1m ou Corneteiro, de 3<1 Classe

g-

11sp1rante e Cadete {demo.is :;mo:;), Aluno do Centro de Formacáo de Pilotos ~~I !tares, Aluno de órgãos de Forrnaç5o
de Oficiais d:J Reserva

8

Cabo <não eng<'.ljado)
Aluno de Escola de Formução de Snrgentos

6

Aluno de Colégio Naval e Escola Pr'epnratória dE! Cadetes (Último <:~no), Grumete
Aluno de Colégio Naval e Escola Preparatória de Cadetes
(demais anos), Mar1nheiro~Recruto, Recruta, Soldado~Re
crula _e__ SoldaUo de 2il Classe (nõo engajados)
Aprendiz-Mar 1nheiro

2

{Às Comissões de Relações E>deriores e Defesa Nacional e de

Constituição, Justiça e Cidadan1a,)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O expediente lido vai a publicação.
De acordo com o disposto no Regimento
Interno o Projeto de Lei da Câmãfã n~ 6, de
1989, que acaba de ser lido, será despãchado
às Comissõ_es de Relações Exteriores e Defesa
Nacional e de Constituição, Justiça e Cidadania, podendo receber emendas, na primeira
delas, até o dia 27 de corrente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Benevides, para uma breve comunicação.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para breve comunicação. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, no âmbito das atividades partidárias,
precedendo a Convenção Nacional a realizar·
se nos dias 29 e 30 do _corrente, o PMDB
promoverá amanhã o_ amplo debate entre
membros de sua Executiva Nacional, governadores eleitos pela legenda e presidentes regia·
nais dos diret6rios de todas as unidades federativas, para a escolha de um nome que possa
ser levado à de_cisão soberana dos convencionais, como candidato à Pr_e:sidência da República na competição de 15 de novembro
de 1989.

Tenho acompanhado as articulações agora
comandadas por Jarbas Vasconselos, vicepresidente em exercício da Executiva, registrando-se sempre a preocupação de todos os
peemedebistas para que se chegue a uma
fónnulã de consenso capaz de garantir a uni·
dade de nossas hostes e viabilizar as perspectivas de vitória no próxlmo pleito presidencial.
Afastando-se da chefia do partido, para
cumprir um preceito ético que tanto dignifica,
Uiysses Gu_i_marães nivelou-se aos demais
postulantes, todos com reais qualidades para
pleitear a Suprema Magistratura do .País. Após
_quatro décadas de vida pública, com um acer·
vo imenso de serviço prestados ao povo brasileiro, o representante por São Paulo dispôs-se
a aceitar o riovo desafio apoiado por seus correligionários de malar e menor hierarquia, já
tendo esquematizado, inclusive, um programa
de governo com soluções para as questões
nadonais da_ presente conjuntura.
Hoje, os principais órgãos da imprensa brasileira registram, dentre outras manifestações
de solidariedade, a sua indicação por parte
do Senador Nelson Carneiro e dO Deputado
Paes de Andrade, que dirigem, desde 15 de

fevereiro, respectivamente, o Senado federal
_e a Câmara dos D_eputados.
Antes, numa prévia ievada a efeito junto a.os
presidentes regionais de nossa facÇão, o -nome
honrado de Ulysses Guimarães foi favorecido
com _o maiç.r número, ele ~ufrágio_s, numa antevisão do resultado a que se chegará, na reunião de amanhã, e, a seguir, na_ Ço_!'lv~nção
de 29 e 30 de abril.
Recorc!e--se_.que, desde 1971, suce:deocio a
Oscãr Passos .3 frente do pequenino M_DB,
nos ominosos tempos de anormalidade político-institucional, vem UJysses conduzindo os
destinos partidários, agora no sólido PMDB,
fazendo-o com dedicação e desvelo inexcedíveis, ensejando a que nos estruturássemos
em todos os 4200 rTiUnicípios.
Em nenhum mõmento, mesmO riOs~ m·ais
adversos, teve ele gestos de tibie~ QIJ. _desânimo; ao contrário, sempre evidenciou altane~
ria e dinamismo, encorajando-nos a prosseguir na construção da dêmocracia
Tornou-se; aliás, peça primorosa de antologia política o seu discurso de antlcandidato
- navegar é predso, viver não é preciso sinalizando uma época, 1973, em que o voto _
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indireto e as escolhas autoritárias predominavam no processo sucessório.
Reportando-se às possibilidades de êxito
para a oposição, afinna o presidente:
A inviabilidade da candidatura oposi-

cionista testemunhará perante a Nação
e perante o mundo que o sistema não
é democrático, de vez que tanto quanto
dure este, a atual situação sempre será
governo; perenidade impossível quando
o poder e consentido pelo escrutínio direto, universal e secreto, em que a altemati-

vidade de partidos é a regra, consoante
ocorre nos países civilizados.
Não é o candidato que vai recorrer o

Pais. E o anticaiidid_ato, para denunciar
a antieleição, imposta pela anticonstituição que homizia o AI-5, submete o Legislativo e o Judiciário ao Executivo, possi-

bilita prisões desamparadas pelo habeas
corpus e condenações sem defesa, profana a indevassabilldade dos lares e das
empresas pela escuta clandestina, toma
inaudíveis as vozes discordantes, porque
ensurdece a Nação pela censura à imprensa, ao rádio, à televisão, ao teatro e
ao cinema.
A anticandidatura, Srs. S€nãdóres,· representou uma autêntica tomada de posição,
conscientizando milhões de brasileiros quanto
à necessidade de o País reingressar no estado
de direito, o que_ somente v.eio a_ ocorrer a
5 de outubro de 1988, com a promulgação
da Carta Magna em vigor. Na elabora!Yão constitucional, a sua figura alteou:'se magnificamente pela obstinação revelada em todas as
fases do processo, mesmo quando as controvérsias- exigiam a sUa própria interferência numa tessitura penosa de que redundaram entendimentos proveitosos.
Com uma vitaUdad~ físk:ª-_e menta] extraordinária, nunca deixou quebrantar-se a firmeza
de suas decisões. adotadas clarividentemente
em nome do interesse nacional.
Por tudo isso, há uma expectativa de que
o nome de Ulysses Guimarães será consagrado no encontro de amanhã, predispondose a ser o candidato do PMDB à primeira magistratura do Pais. Se outros aspirantes ao elevado posto possuem, igualmente, atributos
para desempenhá-Ia a contento, nenhum, porém, superará o parlamentar por São Paulo,
projetado mereddamente como verdadeiro
estadista capaz de dirigir a Nação com invulgar
competência.

O Sr. WUson Martins um aparte, nobre Senador?

Permite V. Ex"

O SR. MAGRO BENEVIDES - Com
imenso prazer, nobre Senador Wilson Martins.

O Sr. Wilson Martins- O brilhante pronunciamento que V. Ex!' faz procura destacar
a figura do nosso emipente Pres,idente Ulysses
Guimarães, cogitado por segmentos ponderáveis do partido para, na convenção, ser sagrado o nosso C<!!.OdiQ_ªto à ~residência daRepúbUca. Sou_ um daqueles, como V. Ex"_ e tantos senadores_ que aqui se encontram,_ que

se alinham em favor_ da ca_nàidatura do nosso
eminente companheiro e destacado prócer
político deste Pais. Creio, nobre Senador Mauro Benevides, que nesta hora o PMDB não
pode faltar a Ulysses Guimarães, porque Ulysses Guimarães jamaiS faltou __ ao PMDB, em
mom-ento algum. Naqueles instantes em que
o PMDB era um frágil movimento, era um
débil partido, Ulysses levantou sua voz, sua
bravura, sua coragem e se colocou em defesa
dessa agremiação, percorrendo todos os recantos do BrasiL O partido tomou-se um dos
maiores, senão o maior de que a História brasileira nos dá conta, em todos os tempos, no
Império, na Velha e Nova República. Em nenhum instante ele faltou ao partido. Sempre
sobranceiro, sempre praticando a boa política,
filha da moral e da razl)o, sempre leal aos
seus companheiros, jamais deixou de conduzir o PMDB da melhor forma passivei, conforme as circunstâncias permitiram ao longo de
todo esse período. Nenhum outro candidato,
neste instante, tem os serviços de Ulysses ao
PMDB. Diria mais a V. Ex", Senador Ma_uro
Benevide_s, nenhum brasileiro, hoje, neste Pals,
já prestou tantos e, tão assinalados serviços
oomo Ulysses Guimarães. Ele não é somente
um grande peemedebista; é, sobretudo, um
grande patriota. Os trabalhos dele foram coroados, há pouco tempo, com a promulgação
da Constituição Federal, Constituição que
identifica o Brasil com seu povo, que identifica
o nosso partido com a nossa gente. Nas pesquiseis que se ftzeram durante todo esse período que antecede a campanha eleitora1, ~e
nhum nome dentro do nosso partido sobrepujou o de Ulysses. Há, sem dúvida alguma,
uma grande conspiração contra o nome de
Ulyss"es para que-ele não- tenha o destaque
merecido nesta hora e não reponte, desde logo,' como o c~_didato da unidade do Partido.
Mas, corno bem salienta V. Ex~ no brilhante
pronunciamento que ora faz no Senado, na
reunião de_ amanhã, com os nossos esforços
e com a dediçaç_ão d~ todos os seus companheiros, Ulysses Guimarães será apontado por
maioria de votos e chegará à convenção como
o candidato da unidade do PMDB. São estas
as nossas esperanças, não apenas parlamentares, mas são as esperanças de todos os brasileiros _em relação <t um_ dos seus mais eminentes filhos. Muito obrigado a V. Ex"
O SR- MAORO BENEVIDES - Mqi\0
_grato_a V. Ex", nobre Senador Wilson Martins,
·pelo Seu -brilhante aparte de solidariedade à
indicação do Presidente_ Ulysses Guimarães
CórflO-Cjjfiâidato do nos.so partido à chefia da
N_ação, nà ConVenção qUe Se realizará em 29
-_e .!CJae abril.
... _·
V. Ex", com~ projeção nacional que merecidamente desfruta, <::orn imenso prestígio no
seu estado, o Mato Grosso do Sul, à frente
de. çujos destinos permaneceu empreendendo uma das mais profidehtes administraÇões
e, sobretudo, pela convivência de tantos anos
ao lado de Ulysses Guimaiães na Câmara_ elos
Deputados, na direção do partido no seu estado, no Senado da República no presente mo;.
ffiento, V. Ex" oferece ao País um~ frase ve_r9a-
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deiramente lapidar: que "nenhum brasileiro"
- e isto V. Ex" o disse e eu gravei, memorizando muito b.em - , "nenhum brasilejro se
compara e se nivela a Ulysses Guimarães nos
serviços prestados à causa da democracia".
Foi um testemunho eloqüentls.simo que, neste
instante, deve confortar o Presidente Ulysses
Guimarães, para quem prognosticamos amanhã, naquele forum de debates que reunirá
governadores, presidentes de diretóri_os regionais e membros da Ex.ec:utiva,.uma yit§ria certa, em rec:onhec:iinent_o _à sua atuação, ao seu
trabalho, à sua dedicação, não apenas ao
MDB, que foi o centro da resistência democrática em todo o País, nern ao grande e consistente PMDB de hoje, mas, sobretudo, à
construção da democracia de que S. Et~ _fQi,
sem nenhum favor, _o artífice-mar.
Concluo, Sr. Presióente.
Como seu cOrilpanheiro, cOmpanheiro de
Ul:tSses Guimarães em tantas lutas, antecipo
o meu voto na conSulta de amanhã, convicto
de que prestarei a homenagem da minha lealdade_ a_ um cidadão probo e capaz, em condição de alçar-se à Presidência da República
Federativa do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sausã)
-Tem a palavrã_o_ nobre Senador Jutahy
MaQ-alhães.
O SR. ,JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA Pt-anuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador Mauro Benevides acaba de abordar o tema de maior
atualidad~.no momento polftic:o nacional. Todos reconheceJ'DOS que ninguém, corno o Senador Mauro Benevides, é capaz de qualifiCãr
tão bem as pessoas. Qualificar o presidente
Ulysses Guimarães é fácil, porque realmente
S. EX" tem um lugar na história do Brasil, na
história do _DOSSO País, que minguém há de
tirar. Todos ternos que louvar a cada instante,
cada momento, o "sEm passado de lutas, o
que ele representou n_es~ caminhada para a
restauração _9a democracia no País.
Mas estamos numa fase de escolha de candidatos. temos que_ examinar os nomes que
estão postos na mesa; nomes também, vários
deleS, "qUe têm úm passádo d"e lutaS; nomes
tambérn,. vár_ios d~l_es,_ que representam uma
parcela do esforço pela restauração da demo..
cracia no País.
Pé''!soah::nente, ninguém aqui nesta -Casa
duvida do_mE!U ponto de vista a respeito do
assunto. Considero que, no momento, o candidato ideal para o PMDB seria o governador
Wãlaíf Pires. Por(jue, Sr. PreSidente, o nome
do candidato não será a única determinante
para uma vitória eleitoral; não podemos esquecer d~ analisar o que representa, hoje, a
imagem <:lo PMDB -partido ao qual nós rios
<:Jgremiamos, que procuramos defender e pelo
qual lutamos, a cada dia, aqui, no Senado

-a

Federal.
Waldir Pires, para mim, Sr. Presidente, poderá representar o resgate de urna imag_~m que,
infelizmente, e posso mesmo dizer que injusta-
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mente, foi sendo desgastada no decorrer destes últimos anos.

Não me cabe, aqui, neste momento, fazer
acusações contra os responsáveis por esse
desgaste, mas durante muitos anos vim me
batendo, a cada instante, para que o PMDB
tomasse as medidas necessárias para reverter
esse quadro.
Ao PMDB faltou a coragem necessária de

afastar-se, há muito tempo, deste governo, pa-

ra fiXar claramente seu posicionamento de
oposição ao que aí está. Nã.o somo_s responsáveis pela administração, mas somos responsabilizados por ela. Não temos, no Governo
Federal, a influência para determinar uma li·
nha administrativa de acordo com o programa
do partido. No entanto,- somos responsáveis,
perante a opinião pública, por tudo isso que
aí está. Porque, a cada inStante que __dizemos
que não somos responsáveis pelo governo,
sempre vem a pergunta: vocês têm quantos
ministros, nessa administraç:ão? Te.mos, realmente, filiados ao partido, nessa administração, vários ministroS, inaS-não podemos dizer
que temos ministros do partido neSsa adminístração.
Sr. Presidente, amanhã será um dia de deci·
são do PMDB. É imperiosa a necessidade de
fixarmos um candidato que representa a linha
de pensamento que foi majoritária na última
convenção do partido, uma linha de pensamento que se colocou ao lado da chamada
Chapa CorilpromisSo, q'ue foi vitoriosa na convenção. Sr. PJ;"esidente, falhar a isso é trair
aqueles representantes da base, que vieram
a Brasília fJXar-uma posição majoritária de nossa agremiação. Por isso, temos que buscar
a unidade dentro dessa linha_ de pensamento
partidário. Não tem sido fácil, mas chegaremos a ela. Chegaremos pelo compromisso
que cada um de nós tem com o partido e,
principalmente, com a democracia no País.
Não nos iludamos, entretanto. Mesmo unidos, a nossa luta não será fácil. O partido está
desgastado perante a opinião pública. Já não
temos aquela sigla que representava, sozinha,
o sinal da vitória, bastando ganhar a convenção partidárias para que tivéssemos uma vitória tranqüila nas umas. Não, hoje, o nosso
candidato terá que ganhar a _convenção e ir
para as ruas batalhar por uma vitória.. que não
será fácil.
Não há tempo, neste momento em que estamos apenas aguardando o ínído da Ordem
do Dia, para analisar o que repreS_enta o passado de nosso partido e a retomada de seus
princfpios, mas não há dúvida, Sr. Presidente,
Srs. Senãdores, que fixar uma campanha em
tomo, exlcusivamente, de um nome, é um erro. Não podemos aceitar mais, no Brasil, que
as eleições se transformem na escolha de um
nome, de um nome carísmático, de um salvador da pátria. Temos- que buscar uma linha
de pensamento, um programa partidário, para
levarmos ao povo brasileiro, para que o povo
julgue esse programa, que lhe será apresentado.
E, no entanto, estamos mais uma vez caminhando para que a escolha se faça em _tomo
de um nome.

Sr: Presidente, e Srs. Senadores, temos visto,_ temos_ acompanhado as pesquisas de opi·

nião·; e não adiante dizer que não acreditamos
em pesquisas, que é muito cedo para elas
representarem alguma coisa, nada disso. Pesquisa séria tem uma valor multo grande para
raciocinármos, fazermos uma análise das circuostàncja!'> políticas do momento. O que vemos nas pesquisas? Vemos dois candidatos
de uma linhj;i_ Oe pensamento maís à esquerda
numa posição majoritária. E, na última pesquisa. vemos surgir um nome que representa
uma força de centro, que, ainda que possamos
ter dúvidas quanto à sua possibilidade de manter-se ne~sa posição, tem, na realidade, significado um fator inesperado nesta eleição. A cada dia - o Senador Jarbas Passarinho me
observa ·atentamente: de sua cadeira - fico
espantado, Sr. Presidente, com pessoas que,
coisa que eu jamais poderia esperar, demonsf:!:a!TI que vão votar nesse candidato. Eu vejo
essa tendência em vários segmentos da população os quais, sejam empregados, sejam jovens, sejam velhos, parecem estar buscando
uma escolha que signífique" Um voto a favor
cf_a _1!1-0ralidade pública. Podem até estar exagerando na esçolha, mas, dentr_o de seus pensamentos ~tão fiXando-se em alguém que está
representando aquilo que desejam, que é a
volta da moralidade pública.
Existe também o aspecto da renovação.
Nós, no partido, teríamos que encontrar aJ.
-·guém-que-p-udesse encarnar esse aspecto,
mas estamos com dificuldades para isso.
Quando digo, por exemplo, que para mim o
candidato ideal, neste momento, seria o Governador WaldiiPlres~é porque honestamente
julgo, por ter acompanhado sua campanha
na Bahia, que S. EX', no desenrolar de uma
campanha, iria defe!lder as causas nas quais
acredita, e teria as condições necessárias para
levar a opinião pública a uma linha de pensamento que poderia ser facilmente identificada
com a lir1ha de pensamento do PMDB antigo.
Talvez assim conseguíssemos faier retomar
a eS-perança; uma esperança que a população
brasileira r'ião tem ri1ais. Orna das cotsas mais
graves para o momento atual é sentirmos esssa falta de esperança no nosso povo, que já
não acredita em praticamente mais nada; não
tem tnais fé no futuro; não acredita nos homens, nem- nas· posições que cada um de
n6s toma. Outra evidência que resulta das pes-quisas de opinião é que a instituição parlamentar é aquela que fica abaixo de todas as
demais, na confiança popul~_r. Nós, P()líticos,
não merecemos rnais a confiança cfo -povo.
S6 que nós não podemos entregar a esse povo
uma bandeira que foi nossa, para que ele leve
a sua esperança para alguém que, imagina,
possa transformar-se nessa espécie de "salvador da pátria", e que venha a ser, no futuro,
mais uma razão de descrença para esse povo,
que ainda deve ter um resto de credibilidade,
um resto de_esperança.
O Sr. Mauro Benevides - Permite um
aparte, nobre Senador Jutahy Magalhães?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

não, Senador.

Pois
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O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Jutahy Magalhães, durante o pronunciamento que fiz há poucos írisfantes, honrado
com o aparte do SenadOr Wilsori Martins, pude
sentir que V. EX', generosamente me escutava
no momento em que eu defendia, com muita
c_lareza, a posição que pretendo assumir ama_nhã, e, a segujr, na convenção de 29 a 30
de abril, em favor da indicação _do Presidente
Ulysses Guimarãe_s à chefia da- Nação. Mas
V. Ex" ouviu também, porque isso foi dito, enfaticamente, nas palavras que proferi, que todos
os aspirantes do PMDB à presldência da República têm condições de ascender ao_ importante posto. E se V. Ex" desenvolveu um raciocínio segundo o_quaf as noss_as atenções develiam se.. din~_çionar para a elaboração de um
programa no qual estivessem alinhadas assoluções para os problemas políticos, econôrnic;:os e soci~is do Pais, eu lhe diria ·que a
nossa comissão_ executiva~ at!O'nOendo a um
imperativo da própria convenção, tem trabalhado exaustivamente na elaboração desse
programa, Todos nós fomos instados, V. Ex<'
e eu. e todos os outros compãnheiros, convencionais ou não, de maior-ou menor hierarquia,
a oferecer ao partido a_<::olaboração para esse
programa, na defesa do qual se deve posiciona_r o ~andidato que- vier a ser chancelado
na convenção de 29 e 30 de abril. Portanto,
vai a ressalVa de __que ·se V. Ex" defende neste
instante a indicação do eminente governador
Waldir E'ires.__de __quem recebi, na manhã de
hoje, uma mensagem de companheirO para
companheiro, apresentiimdo-se como -candi·
__çi~q_a_essa indicaçá9... Qualquer_que seja o
escolhido, está feita a_ressalvª -Ulyssis Cluimarães, Waldir Pires ou os outros que estão
sendo cogitados, tpd_os eles (êm condiçOes
de, lastreados num programa realista, voltado
para o momento político, econ6mico e social
e do País, qualquer urn deles, com o apoio
das nossas bases e ressonância na opinião
pública, terá condiçôes de conduzir _o País aOs
-destinos para os quaiS nóS Sonhamos, CoQitamos e, ardentemente~ _desejamos.
O SR. JOTAHY MAGALHÃES -Agro·

deço a V. Ex!' o aparte, nobre Senador Mauro
Benevides, e_ confirmo 'plenamente essas ~Ú1w
formações,_ embora se faça desnecessáriã.
sa·conflrmação. O"partido está realmente busçando o seu programa; programa- de ação
política, programa de ação administrativa visando as próximas eleições, o próximo governo.
Acredito, Sr. Senador, ·que temos -as Coltdições de vitória; acredito que podemos levar
à opinião pública uma mensagem que ela venha a aceitar no transcorrer da çampal;lha.
Mas, hoje, eu tenho· preocupações,- tefiho
grand~s preocupações por causa deSsa_ de-_
sesperança, desse desencanto que existe na
opinião pública. E somos muito respol-tSáVeis
por esse desencanto.
-

es-

O PMDB chegou ao poder levandO um Sonho de transformações, um sonho de mudanças que, infelizmente, não foi implementado
pelas razões que todos conhecemos, que a
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tro do Governo; eu sou contra o Governo, mas
tenho-milh-ares de serventuários do Governo".
Isso não dá Isso o povo não quer saber, isso
Mas, Sr. Senador, o que sentimos?
Dentro do próprio PMDB há outra candié converSa de comadres, não é isso que o
O SR. PRESIDEI"ff'E (Pompeu de Sousa) datura que cresce a cada momento: é a do
povo quersãbe'r. O povo qUer saber em quem
-(Fazendo soar a campainha) -Sr. Sena- Ministro Iris Rez.ende. S_. Ex" está hoje. com
vai votar nàpr6xfma eleição~- que vai ser fundador, à Mesa cumpre o dever de alertá-lo que um potencial enorme dEintro do Partido.
mental para o País, porque será uma eleição
o seu tempo regimental já está esgotado, pe_O J?ÕVo -continua riessa expectativa da escoideológica; ou para votar no Lula ou Briz;ola,
dindoaV.Ex"queabreviesuasconsiderações.. lha_de candidatos. Isto se dá em todos os
de um lado, ou votar no candidato da livre
o SR. JUTAHY MAGALHÃES _ Com · partidos, inclusive no PFL. O PSB também iniciativa, do outro. Se não fizer isso, não destodo 0 prazer, Sr. Presidente, estou aqui aten- não tem ninguém, é candidato só de brinca~
pertaremos nunca o interesse público e estará
definido a pleito eleitoral com a vitória do Sr.
dendo a um apelo.
deira.
Complementando meu pronunciamento,
O que o povo está qUerendo é l.uil can_didato
Lula ou com a vitória do meu amigo, o engequeria dízer que 0 momento é grave, o mo- que venha realmente dtsputar o pleito. Essa
nheiro Leonel Brizola. Desse dilema não podemente é sério. A_escoJba__ g~-ªmanhã repre~ -que é a realidade. NaO Conseguiremos nunca
mos fugir. Portanto, os políticos que estão
senta, talvez. o ponto dedsivo do sucesso da _ que o povo vá se interessar na escolha de
mergulhados nesse problema pensem um
futura campanha presidendaf. A decísão da um candidato porque acha que ele fala bem,
pouco e reflitam que o povo quer votar, o
eleição depende de uma b_oa escolha, ama- o outro é porque trabalhou 200 anos; o outro _ povo quer ir às ruas, a jLNentude quer votar,
nhã.
· põrqtie·e b6rri também; o outro porque é conos jovens querem votar, mas querem discutir
Por isso, espero que os nossos companhei- fra o G-õV-eii'ii:i---;êâã Oposição. Não é issQ que
os problemas, e eles só podem discutir, só
ros do PMDB, os 51 notáveis do p~do, que o povo quer. Não conseguiremos nunca moti·
podem ter interesse se _transformarmos essa
irão examinar essa questão, coloquem, acima varo eleitorado se formos levar para a campa·
próxima eleição numa eleição não índivfdual,
de nomes, essa necessidade que temos de nha esse tipo de disputa, em que um anda
não de pessoas, mas numa eleição ideolâglca,
representar novamente a esperança de um COil1 a roupa azul-marinho, o outrOC:cim á
que divida as armas para cada um escolher
povo desiludido. Creio que recuperar esse po- roupa branca. Não dá mais! Ou nós partimos
o caminho que quer seguir.
der de representar essà esperança é a maior para uma disputa que tenha por base um fun
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!
responsabilidade do partido e de seu c<Jn.di- Ideológico ou não conseguiremos despertar
Palmas,)
dato.
a ojjlrij'~~ p~~!í~a.
Assim senda, peço a esses 51 notávei~_ do -... --_Temas que despertar ·ideologtéamente o
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouS<l)
Partido - como a imprensa tem apelidado povo. Ai, sim, o povo vai se definir e saberá
- Concedo a palaVra ao nobre Senador Leuesses 51 representantes do _PM.DB - que,
para o lado que vai, saberá onde vai votar rival Baptista, para uma breve comun!ca.ção.
amanhã, escolham bem nosso candidato, e vai escolher o seu candidato. É a única forpensando no País e pensando em doar ao ma, no nosso entender, de podennOs chegar
O SR. LO<IRIVAL BAPTISTA (PFL PMDB as condições para a vitória, que hoje a esse pleito de 15 de novembro e termos
SE. Para uma breve comunicação)- Sr. Pre~
se nos afigura tão difícil. (Muito l?eml)
realm.§..rtt_e uma eleição. Por ~$ razão é que
sidente, Srs. -Senado~_s, por ocasião da última
há ma.is de 2, 3 ou 4 meses nós, desta tribulla,- reunião do Conselho de Curadores da FundaO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
defendemos a que chamamos "Radicalização
ção Hilton Rocha, no dia 12 de abril -passado,
-AMesaagradece,aoSenadorJutahy MagaDemo<:rátic_à". Quando falamos em ''Radkaem Belo Horizonte, deva ressaltar a minha salhães, a dupla colaboração ao pedir a palavra
Jização Democrática", todos acharam um abtisfação, como um dos Integrantes do referido
e, agora, ao encerrar o seu pronunciamento.
surdO~ Mas 0 que quisemos dizer, continuaConselho, pela feliz circunstân<:ia da ina~gu
Concedo a palavra ao nobre Sen;:I_dor João
mos -a dizer, e achamos necessário, é que teraç:ão, na mesma data, da nova sede da Funw
mos que fazer essa divisão_:- colocar de um
Menezes, para uma breve comunicação,
_dação, com instalações definitivas e adequaOSR.JOÃOMENEZES(PFL-PAPara
lado aguele_s que defendem a livre iniciativa,
das ao seu eficiente funcionamento._
uma breve comunicação.) - Sr. Presidente,
aqueles que defendem- a_ família, que defenEsse auspicioso acontecimento, cuja indisSrs. Senadores, hoje é um dia importante no dern a propriedade, que defendem & segocutível importância ressalto, nos limites deste
Senado, porque estamos tratando de um as- ..rança,_ ql!_~_.défendem __o comé~io intemacioconciso. pronunciamento, resultou dos ex~
sunto que interessa muito à população brasínal com todas as partes do mundo, que não
traordinártos e pacientes esforços do insigne
!eira, que está curiosíssima de ver os rumos
enganam a classe operária. DO outro lado você
professor Hilton Rocha, fundador e Presidente
que toma a dflsse· política. Todos procuram -COloca os s_odalis_taS_Q'ue 'podem ser integrade Honra des,$8 benemérita instituição, _e de
saber quem vai ser canc(ídatp, porque o dia
listas, comunistas, anarquistas, invasores de
sua eXcepcional equipe de colaboradores,
da eleição está se aproximando e, até agora,
terra, podem, enfim, ser o que qutserem e,
de~tre os quais destaco entre outras, o doutor
não temos praticamente nada definido.
aí sim~ o pessoal que está em cima do muro
Christiano Barsante, atual Presidente.
Vi, hoje, o meu e:minen~~ companheiro e vai deS.éer e puJar para um lado ou pular para
Ainallfluração da sede própria da Fundação
amigo, Senador Mauro Benevides fazer as me- o outro e, então, teremos uma eleição dispu·
Hilton Roc;ha (FHR) foi prestigiada pelo Presilhores referências _ao_Deputado Ulysses Gui-. tada palmo a palmo, porqu"e o povo vai se
dente .José Samey,_ que se fez_ representar, na
marães, com quem tive a honra de ser funçla- --ülterêSSar por ela. Mas enquanto estivermos
salenic:Jade, pelo Mintstro de Estado da Saúde,
dor do MDB naquela época difícil, em que nesSe- diálogo de -escOlha de candidato -pcif
doutor Seigo-Tsuzuki, havendo também comtínhamos de pegar a gancho as pessoas para pessoa, por indivíduo, não conseguiremos
parecidóã professora Tereza Costa D'Amaral,
entrarem para o Partido. E S. EXi' dá aqui o
rhotivar o povo brasileiro.
da Coordenadoria do Deficierite de Brasília.
O Ministro da Saúde participou, ainda, do
seu voto antecipado em favor do Deputado
O que queremos dizer é que na sessão de
lançamento do prtme_lro exemplar da ConstiUlysses na reunião do PMDB que vai ser _reali- hoje talvez tenha se jniciado esse trabalho que
zada amanhã.
tuição Federal de 1988 impressa em Braille.
o_ povo está querendo, que o povo está deseCoincidindo-com a inauguração da sua sePara vermos em que situação está o PMDB. jcmdo; o povo quer votar; o povo não está
logo em seguida vem o Senador Jutahy Maga- desinteressado pela política; o povo não está
de (em prédio anexo ao Hospital do Instituto
lhães, também, defender um nome da ri'laior desinteressado dos- políticos; o povo está deHilton Rocha), a Fundação rea1izou o seu 1
importàncíanoPartido,que_éodoGovernador sinteressado do tipo de candidatos; é disso
Congresso sobre a "Prevenção da c;~eira"
Waldir Pires, a quem acompanhei até os últi- que o povo está desinteressado. O povo quer
e a '1ntegração do Deficiente Visual", dos dias
mos momentos antes da instalação do perio- um-candidato que exprima sua idéia, sem re13 a 15 de abril.
Paral~lameote ao I Congresso da FHR, realido revolucioMrio, no Palácio do Planalto. Se ceio, e nãO Venha com esse __ negócio: "não,
zou-se, tambéri-l no Minascentro, o V Cangresnão me engano, S. ~ era Consultor-Geral eu sou contra a Governo, mas continuo mintsHistória, o destino, fez com que perdêssemos
essa oportunidade.

da República. Trata-se, também, de um homem brilhante e inte:ligente.

o

·----'
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so da Associação Médica do Instituto Hilton
Rocha -

AMIHR, em ComenioraÇão aos dez

anos desse Instituto, inaugurado em 5 de março de 1979, que 'versou Sobre Os tema "Cirurgia da Catarata e Correç_ão da Afasia"_.

Os dois congressos abordarmn temas cientificas e té<:nlcos da rii_ai_or importâhcia -e atua-

pelos médicos, técnicos e seiVidores da Fundação Hilton Rocha, ao mesmo tempo em
que me congratulo com o povo de Minas Ce·
r8is -pelOS mcignos-· resultãdos, benefícios e
perspectivas decorrentes do funcionamento
dessa modelar instituição, que atingiu níveis
de projeçã:o internacional. (Muito bem!)

lidade, com a participação de eminentes espe-

cialistas de outros Estados, inclusive de países

estrangeiros.
Simultaneamente, os mencionados con-

O .SR. ~RESIDENTE (Pompeu de Souza)
--A mesa, de acordo com o regimento, dá

Abrilde)989

guelra, tendo entr~_s_eus participantes esta instituição, vem desenvolvendo um extenso programas de debates, onde estão sendo discutidas formas parã. promover, proteger e recuperar a saúde ocular do povo brasileiro,_ nos
seus diferentes níveis, prevenir a integração
das entidades participantes deste trabalho.
Acompanhado ativamente todo_ o processo,
o Ministro da Saúde assinou portaria qUe cria
o dia - 7 de maio - _como o "Dia Nacional
da Saúde Ocular", quãndo entre outros even-tos, será lanÇado o "Manual de InformaÇões
Básicas", destinado aos téCnicos da área de
oftalmologia.
Desejo consolidar a integração do Ministério
- da Saúde a essa entidade filantrópiCa, -cujos
objetivos são a pesquisa, ensino e assistência,
para permitir o acesso das classes menoS· favorecidas e engrandecer o setor saúde.
Formulo, neste momento, em nome do Presidente da República, uffia homenagem ao
Dr. Hilton Rocha, professor, dentista~ nías acima- de tudo - grande benemérito - com
o m8.is prOfundo reconhecírilento, respeito e
admiração.
A aqueles que co'mpreendem o alcance
desta iniciativa e a ela dedícaram todO O seu
entusiasmo e apoio, nossos parabéns. Muito
obrigado.

provimento ao requerimento de V. EX'.
Docume_nto a que se refere o Sr, Lourival
Baptista em seu discurso:
a evolução da informática e importância do
Sinto-me.extremamente honrado em reprelazer e dos esportes_ para os deficientes.
s_entar _neste ato solene o Excelentíssimo SeA solenidade da inauguração da sede prónhor Presidente da República.
pria da Fundação Hilton Rocha reuniu os exEste é um momento de espeCial importânGovernador e Se.n.qdor ko111anto_ Júnior, ex- cia, porque o setor saúde caminha para uma
Prefeito de Belo H_or_g_Qn~ Celso M_eUo de Aze.completa re:estruturação.
vedo, hoje Presidente da CEMIG, ex-Secretário
-Objetivóü-se asSim, garantir à população,
de Estado e Presidente_ cio Banco Real, Mareio
o acesso aos serviços de saúde em todos os
Garcia Villela, O ex-Deputado Federal Guilher- níveis, aõs mais simples ao mais complexo.
me Machado, representantes do Governador
A_simpliddade do atendimento não deve
e do Tribunal de Justiça; autoridades civis, _.,estar_r.el_aclonada_ com a pobreza mas, sim,
m~itares e eclesiásticas; representantes de Ascom a possibilidade de ver os problemas mais
sociações Médicas e Oentilicéi~ não só de cOmuns do povO brasileiro.
Minas Gerais como de outros Estados; em
Sendo a visão importante veículo de integrasíntese, representantes de todos os segmentos
ção entre o inàivíduo e o meio ambiente, a
da sociedade mineirã; - - --sua-perda prejudica o natural desenvolvimento
Durante o discurso do Sr. Sen. Louriva/
Convém assinalar que a sede recém-inau- das aptidões intelectuais, escolares, profissioBaptista o Sr._ Sen. Pompeu de Souza deigurada tem uma área construida de cinco mil n.ais e _soç;iais, __çonstltuindo~se num elevado
-xa a cadeira da Presidência que é ocumetros quadrados e se: des.tina. ~ abrigar cen- õnus social, já q~e j[1~rfer~ na integração e
pada pelo Sr. Sen. Nelson Caml:írd. _
tros de pesquisa, ensino e assistência oftalmo- . partldpação comunitária das pessoas afetalógica à população mais carente.
das e representa, também, uma limitação da
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O custo das obras de construção àa Funda- produtividade e capa~idade de tr§lbalho.
Estudos feitos pela organização mundial de - a Presidência lembra aos Srs. Senadores
ção Hilton Ro_cha, sem contar os equipamentos, ficou em torno-de um milhão de dólares. saúde indicam que cerca de 75% dos casos que- a sessão da tarde- de hoje será destinada
Segundo o Presidente da Fundação, sua · :ct.e cegueira poderiam ter sido evitados, apli- à exposição do Sr. Ministro de Estado da Facapacidade é de prestar 150- atendimentos _:~ndo-se os conhecimentos e técnicasj_á exis- zenda, Mailson da Nóbrega, e as interpelações
diários, e entre as suas ár~s de atuação en- tentes, e, hoje encontradas no, lnstiWto Hilton àos Srs. Senadores.
contram-se a assistência oftalmológica de ca- Rocha, que desde 1973, começou uma luta - - -As inscrições já estão abertas, podendo ser
ráter social, desenvolvimento .de pesquisas e histórica para a construção do Jristituto d.e feitas no livro próprio na Secreteria-Geral da
Mesa._
levantamentos estatísticos, prevenção, recu- olhos.
· UderadOs pelo profeSsor Hilton Rocha, um _ _O SR. ):JRES~DENTE (Nelson Carnelro)
peração e_ reabilitações çle cegos, especialização de professores primáriOs visando a edu- grupo de oculistas, corii::ebeu_-a ~realização de - Não havendo ril.ais oradores inscritos Pãra
cação de deficientes visuais e formação de -.~ c~n"t[o de assistência "oftalri1ológica de alto o Expediente, passa-se à
pessoal paramédico especializado.
padrão, que pudesse_R_~porcionar um atendiAo ensejo da reunião do Conselho de Curamento acessível a _todos níveis sociais, conbidores foi proposta a criação da Associação )ml_§s_e_ __para o desenVolvimento da pesquisa
ORDEM DO DIA
dos Amigos de HUton Rocha, iniciativa aplau- e estruturasse atividades docentes na área da
saúde ocular.
dida e aprovada por unanimidade.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo
_ Corr;l~-0 _aJ>Oio -cr0 - cjç)y~r_nO _-do Estado, que
O discurso proferido pelo ilustre Ministro
Sr. 19 Secretário.
da Saúde, Doutor Se_igOoTIUzuki, represen- em ·momentos difíceis e Cecisivos não mediu
I:: lido e aprovado o seguinte
tante o Presidente J.os_é Sarney, delineou e , ~~orçq_~ para da~ prosseguimento à obra de
REQtiEiuMENTO N9 199, DE Ül89enalteceu a trajetória dª Fundação Hilton Ro- tal magnitude, até certo ponto ambiciOsa, vejo
cha, considerada coni.o~um dos centros oftal- ·_ IÍoje realizado este desafio.
Exm9 Sr.
mológicos mais_ avan~àdos e completos da
O Instituto Hilton Rocha antecipou-se ao seu
Senador Nelson Carneiro
América Latina, intem"ã.Cionalmente- conheci- QQjetivo maior que era a criação da Fundação __ DD, Presidente do Senado Federar
do.
_Hilton Rocha, tomando-se conhecido internaNesta
Requeiro; portanto, a sua incorporação ao - donalmente e destacando-se como um dos
Nos termos do art. 47, item I, dO Re9imento
texto deste meu pronunciamento, como um c;~ntros oftalmológicos mais avançados e
lnterno do Seitado -Federal, requeíro licença
completos da América Latina.
documento digno de registro especial.
Ao regressar a Brasilta-, depois de participar
o-proce-sso altamente partiCipativo, Demo- para tratamento de saúde, conforme atestado
médico anexo, no período de 19 a 26 de abril
da inauguração da nova sede da FHR, não ·çtático e representativo que permeou esta Jondo corrente ano.
me seria lícito omitir-me, razão pela qual, ao cga- camirili"ãdà;-cUlmiL16u em 1977, quando
assinalar com este registro sumário o signifi- ·eSta en~d~de foi declarada de utilidade púBrasma, 18 de abril de 1989. - Senador
___
__
_
__
Le_opoldo Peres.
cado e a importância desse magno evento, bliç:?l. __
O j\'ünisterio da Saúde, através -do Programa
"Atestó -para os devidos fins, que o Sr. Leofelicito o Professor HlltQn_Roçha, o Doutor Ch- ·
ristianQ Barsªnte e a insigne equipe integrada Naciorial de Saúde Ocular e Prevenção da Ce- -poldo Peres Sobrinho está incapacitado de tragressos abordaram problemas vinculados às

perspectivas e avanç_os da imprensa Braille,

balhar do dia 19-4.,;89 à 26-4-89.

~

Milton

B. do A. Trindade Filho - DermatolOgia CRM-DF 3714 - CPF 101970011/49. 14-4-89."

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)
-
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Abril de 1989

Aprovado o requerimento, fica concedida

a licença so][dtada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 200 DE 1989.

senhor Pre:;;idente,
Requeiro, na forma- reglmentãl, que sejam
solidtadas_ ao Sr. Presidente _elo Tribunal de
ContaS da União informações SQbri os Balanços da Companhia de Navegação Uqyd ~rasi
leiro (Uoydbr~sl nos últim_gs__5 (cigco) _anos,
ac::ompanhadas dos r.espec::tivos pareceres das
auditorias que os ex~u:ninªram.

Justificação
Tendo em vista a recente deliberação do

Senado, susta_ndo os .efett95 :dO ar:i. -29,-íhdso

IV, do Decreto n~ 97.455_, de-15-de)ãne~ro
de 1989, através da áprovação .do [)ecreto
Legislativo no 2 de 1989, de autoria_ do ~enador
Maurído Corrêa, decisão _essa .tomada num
clima de forte emoçao,-conside"ro _d_e boto alvitre que esta Casa e a nossa congênere Câmara
dos Deputados deveriam conhecer as r~Çes
da ordem ec:onômíca E: financeira que levaram
o Governo Federal e decretar a sua extinção.
Para tanto, nada m~lhor do que os Balanços
daquela empresa, devidamente analisados pelo coJendo rca, para ínstrurnentar os senhores Congressistas a _respeito de assWltos de
ta] magnitude.
__ _.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1989.Senador Roberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O requerimento lido será incluído _rt,a Ordem
do Dia, nos termos·d_g an. 71, VU,_da Constituição Federal, e 27Q._II, _c, do Regin:ento Interno.
O SR. PRESIDEI'ItE-(Neison Carneiro)
-Esgotado o tempo çlestinado ao Expediente, passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Co!TJíSsão Diretora
em seu Parecer no 3, d_e 1989), do Projeto
de Resolução n'? -3, de autoria da ·Comissão Diretora, que adapta o Regimento lntemo do SenaodQ_federal às disposições
da ConstituiçãO da República Federativa
do Brasil e dá outt_a$ pr<;~vid~nc:ias.
* O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)
- Em discussão a redaç~o final.
Com a palavra o nobre Senador Jamil Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- R.l. Para
discutir} -Sr. Presí.dente, o ~rt 3'? diz o seguinte:

1281

"lniciar~se-ão com oquorum mínimo
O Sr. Odacir Soares - Senador JamiJ
de 1/6 da corriposição do Senado Fede- - fladdª-d, V. Ex' permite ufn aparte?
iill, em horáriO ·a Ser fiXado pela PresiO SR. JAMIL .HAODAD- Ouço o aparte
dêrlcia, observando-se o diSPostO no art
do nobre Senador Odacir Soa~s.
322."
O Sr. Odaclr Soares - Desejo apertai
Sr. Presidente, hoje a composição do Sena~
do Federal é de 75 mernbros. O Senado hoje acrescentar o seguinte: V. Ex• levanta uma
tem 75 Senadores, 1/6 corresponde a doze questão qtie~ se bem_ entendi, deterrnina!:t~
f!rtlgos des~ adaptáÇão que aprovamos, se~
e meio Senadores.
O_Sr. JU:t3hy Magalhães- Permite V. riam espacialmente colOcados aqui ou ali. Pi!!•
rece-me que não seria dessa forrna que a
~um aparte?
adaptação se faria. Parece~me - e, aliás, nho
O SR. JAMIL HADDAD - Estou colo· tenho dúvida alguma, que os artigos aqui j~
cando o problema porque o disposto no art. aprovados referem-se_~ especialmente, aos 01r·
322, ltem 1 diz o seg'uinte:
tigos do Regimento_que estamos adaptando,
"Art. 322. As deliberações do Sena· isto ê, o artigo 1~ especifica, a partir dele, os
do serão tomadas por maioria de votos, artigos que sofreram modificações ou quero~
presente a maioria dos seus membros ram suprimidos. Caâã_artigõ-daquiloque apro(Const, art.31 ), salvo nos seguintes ca- vamos refere-se a uftl_ artigo ou a unr dispositivo dó~egimento em vigor. Então nós não
sos; em: que serão:
r-- por voto favorável de 213 (dois ter- poderemos, na consolidação do Regimento
Interno-do Senado, a partir da aprovação desta
ços} da__ GQ_mposição da Casa:"
redação fmal, desta adaptação, colocar esse
o _que acontece é quená de-ser deliberado, ou
aquele artigo em qualquer lugar; ele tem
há de ser discutido, há de ser aprovado, se um lugar definido no Regimento em vigor.
será para baixo, a aproximação, ou para cima. Parece-me que, do ponto de vista de) hermeNa realidade, dá doze e meio. Faço esta inda- nêutica, seria dessa forma.
.gação ã Mesa.
O SR. JAMIL HADDAD Nobre Sena:<!Qr
PREsiDENTE (Nelson Carneiro)
Odadr Soares, verifique V. Ex~ que em parte
-Espero que V. Ex• faça tpdas as suas consi- V. EX' terri razão, porque diz assim: artigo- 4;53,
deraÇões para depois prestar os esdarectmensuprimido; artigo til!, suprimido. E ai es_tá ,§
-tOS._~
r~. Então, ·e mantídã,-fém o pontilhado, é man-tida a redaçáo ãntenor. Mas, parece-me que
O SR. JAMIL HADDAD- Muito bem!
há um erro,- porque logo no infdo:
Sr. Presidente, estamos aqui na realidade,
diante do projeto de resolução que modifica
_Art... 1? O Re!:Jimento [ntemo do SeartigoS do atual Regimento e_ mantém outros
nado Federal passa a vigorar com as seartigos. Estaremos aprovando hoje urna modiguintes alterações:
-"ficação parcial do Regimento do Senado FeArt.
OSenadofederalreunlr-~--á:
deral. Haverá de ser montado o nOvo Regi~te. etc...
_.rnento com _essa? modificações que estão
. t\rt. .3~.. _Quando ~hega no fmal, à pá.§.~ndo nest~ momento colocã.das para discusgina 73, verifica V:_~- o seguinte: Arf29...
São ·e votação.
--"_ '
Há um·-errd.aqur; hã Uni erro flagrante
sr. Presidente, peço a- v. Ex-i - e aí fàço
porque poderíamos entender que o· art.
uma pergunta à Mesa, e V. Ex" poderá respon11 tivesse,na realidade, uma série deitem;,
der - para verificar se· não existem artigos
subitens, pai-ágrafos, no artigo'}~ E- que
·aqui aprovados qUe se conflitam com dispo6 art. 2», então, seria só a parte fmal, .9erfa
sitivos mantidos no Regimento ainda em ví9or,
na pági~a 73. já que não foi aprovado o novo Regimento:
São estàs- preocupações que temos, para
O Sr. Odacir Soares- Seria uma espêcie
e:vífiii- Conflito de atribuições denttq do R~gi
mento. Existem mátérias aqui que, provavel- de disposiçãõ transitOria,
mente, terão que ser colocadas como dispoO SR. JAMIL HADDAD - Exatamenl.e.
s_i~ões transitórias dentro da redação final da
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
adaptação do Regimento definitivo, porque o
que discutimos aqui - e após um acordo -V. EJ.r1 permite-me_ V. Ex"?
de cswafheiros ficÕu acertado - estâ no- art.
O SR. JAMJL HADOAD - Quero j.usta7'~, que diz:
·
mente que V. Ex", Sr. Presidente, ine esclareça,
porque creio que houve um. erro aqui.
"O disposto no an. 64, caput do Regimento Interno, não prejudica o reconheO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
<::imento, na atua( Jegislaç~o, para todos
-Eu esclareço: não houve erro. Inicialmente,
os efeitos, dos Líderes dos partidos polític:os com representação no Senado à data essa_ votação refere.-se, não a_ todo o R~
_da promulgação desta Resolução. -- ·
mento, mas às alterações ao Re.9frnento. POr
Pará9ráfó úníé:Ci-:-reconhecida ainisso, o an. 1ç diz: "O RegimeÍltci ln temo do
Senado Federal passa a vigorar com as sek
da, até 15 de març_o de 1990, a Uderança
guintes alterações'' (página 3 do avulso), Na
que à data da promulgação desta Resolução representa- 6 Governei',
página 73 do mesrfto avulso observa-s<r. -«art:
2~... - é um'a dispôSiÇãOnova. O art. 1~ come~
~-aí, Sr. Pres_id~te, eJa tiQ.ha que ser ui-na
Ça na p_ágina 3 e ac~_a. ~-a p_á_gina 73, porque
disposição tran~itória ..

o sR.

z..-

-t

1282

QuarliHeira 19

DIARIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

estão enumeradas todas as alterações do Regimento. No art. 2°, vem uma alterzção nova;
é o que seria uma

disposiç~O--transit6ria,

não

sendo, entretanto, porque é uritprojêfó, uma
alteração. Quando se fiZer a consolidaçllo, na
forma do art. 8°, que está página 75, v. Ex'
terá os arts. 2o e seguintes incluídos sob o
título "Disposições transitórias''.' Estamos votando os arts. 1<- e 2": o art. 1o si:i.o todas as
modificações feitas no atual Regimenta o art.
z~ são as mocfificações feitas àquilo que na
consolidação passará á ser "disposições transitórias".
Quanto ao quorumrefertdo no Uit.--3°, letra
"a'', a que V. Ex~ se referiu, diz respeito às
sessões_ preparatórias do Senado, sendo preciso que estejam presentes 1/6 da composição. Para os dias normais de funcionamento
do Senado, em suas sessões ordinárias, o
quorum para votação está disposto no art
180, que manda que seja 1/20 da composição
do Senado, portanto, 4 srs. senadores e não
os que V. ~ pensa que estão incluídos no
art. 3~ letra a. As sessões ordinárias estão reguladas pelo art. 180.
Estes são os esclarecimentos que devo dar
a V.~.

O SR. JAMIL JfADDAD_- Então, justamente que fique claro, que, no caso. será com
13 senadores.

O SR. PRESIDENTE (Nelson

O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente,
admitamos que o quorum para apenas as sessões preparatórias seja um quorum mlnimo
de 1/6 da composição do Senado- de 1/6.
Nós temos 75 senadores, divididos por 6, daria
12,5. 1\j faço a pergunta a V. Ex': 12,5 puxa
para cima ou puxa para baixo? É a pergunta
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
que faço. -Porque, quando é 12.6, 12.7, pode
-Fique V. Ex!' tranqüilo. O art. 8 9 , na última
puxar para cima. Mas 12,5 está no meio. Não .
página, diz que:
há uma definição se é para baixo ou se é
Art 89 - A Mesa, no prazo de até
para cima. Então, acho que aí, Sr. Presidente,
noven(ã clías, fará a consolidação das moé que há uma necessidade de esclarecimento~
dificações feitas no Regimento Interno,
O nobre Senador Antonio Luiz Maya está
podendo, desde que não alterado o mérindo da minha proposição. Mas, o que eu
rito. proceder- as correções de redação
digo é o seguinte: quero saber, Sr. Presidente,
e_ às recomendadas pela melhor técnica
com que quorumse pode abrir a se~o prepalegislativa, corrigir reinissões e contradiratória. Por que 1/6 da composição do senado
~es e alterar a ordenação doas matérias.''
corresponde a 12,5. Nós não podemos partir
o Senador ao melo.
De modo que aí está a ressalva para que
De modo que quero saber se vai para 13
ou se vai para 12 . .t: urna pergunta concreta -·a Mesa pos·sa oferecer a exame um texto conSõlidéildo.
que faço, neste momento, à Mesa.
O SR. JAMIL HADDAD - Este era o
alerta que estava fazendo. pai-a evitar CrUe haja
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A solução é fácil; V. Ex" é médico! Se .é.. _coi-rti-"ãdições entre dois artigos cqm a mesma
numeração, em partes diferentes, criando, na
que não podemos dividir um senador pelo
realidade, possíveis incoerências e interpretameio...
ções dúbias.
O SR. JAMIL HADDAD- Não sou SaloSr. Presidente, na realidade, não há o que
mão; sou Jarnil!
contestar nessa parte do Regimento. Eu estava
procura_ndo-e_nã_Q_~~tou achando o problema
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
do pedido de verificação de votação, que pas-É.
sou para uma_ hora, após a primeira solici·
O SR. JAMIL HADDAD- Não sou Salotação. - - - -- _ _
____ _
mão; sou Jamil.
Passei rapidamente a vista e não consegui

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Já que não se pode dividir um senador
pelo meio e, se diminuir para 12, não se est~uá
fazendo os 12,5 a que V. Ex-assinala, a solução
é só abrir a sessão preparatória com a presença de 13 senadores.

localizar o art.igo para o pedido de verificação.
!.\_segunda verificação só poderá ocorrer uma
hora ~pós o primelro·p~ld_oé
-

O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente,
esse critério parece-me o adotado pela Câmara.

Came~o)

- Mas, aí, como o Senado vai sofrer modifi_caç6es."
ó SR~-JÁMIL HAD.DAD - Não. Estou
dizençlo, ne~.s_e caso. _Nós_ sabemos que na
Próxima legislatura entrarão mais seis senadores, os do Amãpá e os de Roraima. De modo
que entrarão mais seis. Então, fica estipulado
que séi:_áó_.tr_eze, c_om essa redação, para que
haja abertura de sessão.
Sr. Presidente apesar da explicação de V.
Ex-, p_eço qu~ _gyan9-_q houver a m9ntagem
da_ re9ação final do Regimento Interno que
é o Regimento anterior com essas modificações - que haja a renumeração dess_es artigos, porque varnos ter; "Art. 19 O Regimento
Interno do Senado passa a vigorar com as
seguintes alteraç_ões. ..'' Aí vem: "Art. 29 - O
Senado Fedeal reunir-se-á:,.. ", _Nas Disposições Transitórias não temos art. 19 ; entramos
no art. 2~. porque o art ]9 seria toda essa
parte até a página 73. E o art. 2~ s_eria, na
realidade, o que vem da página 73, posteriormente - art. 3°, art. 49, art. s~ até o art 89,
e assim por diante.
_
Parece-me, Sr. Presidente, que poderia haver aí urna confusão, vistO que teremos dois
artigos segundos - um d!zendo uma coisa
e oUtro dizendo outra Não parece a V. Ex~
que há uma ambiguidade aqui?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Veja V. ~ na página 56, item V.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
EXatamente.
-

-O SR. JAMJL HADDAD - Parece-me
que não seria um critério a ser adqtado na
Câmara por equanimidade, porque é natural
que a Câmara, com 480 Srs. deputados, tenha
a impossibilidade de pedir verificação ininterruptamente, mas me parece que aqui com
uma composição ptaticamente sete vezes menor do que a da Câmara, uma hora me parece
um período um pouco longo, retirando claramente a ·possibilidade, que existe em todas
as Casas Legislativas, da obstrução parlamentar.
Concordo que não deva continuar da ma~
neira atual, reconi'ieço que a atual facilita a
um só senador obstruir a matéria durante tempo indefinido, sendo que eu sou um dos que
têm usado esse expediente várias vezes nesta
Casa. Mas parece-me que urna hora é realmente um prazo muito alentado, por isso eu
gostaria de ouvir das demais Lideranças algo
a respeito deste ass_unto.

O Sr. Jutahy Mãgalhães- Permite-me
V. Ex" um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- Com a maior
satisfação.

O Sr. Jutahy Magalhães- A idéia desse
prazo é f~er com qlie primeiro, no mfnimo,
três senadores tenham que requerer a verificação de quorum, porque se impede aquilo a
que no Senado, no decorrer dos últimos dez
anos, temos assistido constantemente, ou seja, fazer com que as matérias não possam
ser votadas pela ação Individual de um senador. Então, se três s.enadores requererem a
verificação de quorum, salvo nos casos de
urgência votada, nós teremos condições de
discutir a matéria pelos prazos estabelecidos
pelo próprio regimento, no tempo- necessário
para se fazer essa cüferença de uma hora da
última verificação de quorum. Três senadores
poderiam exercer os seus dir(!-itos de _obstru·
ção e, com certa facilidade, utilizar o tempo
e fazer uma nova chamada depois de uma
hora. O regimento permite isto, desde que
haja realmente aquela iniCiativa parlamentar
de obstrução, em que três senadores queiram
fazer a obstrução dentro de um ato normal
de qualquer parlamento. Mas ai seria necessário uma ação conjunta e não uma ação individual.
O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador _Jutahy Magalhães, o critérto da Câmara,
CH-Ie tem 480 deputados, é idêntico ao do Senado, que tem sete vezes menos parlamentares. Parece-me que a isonomia não deve
ser por aí.
- Para o Senado, concordo que se modifique
esse tempo: que fosse- meia hora ou alguma
coisa desse tipo; mas uma hora, na verdade,
parece-me um período muito largo.
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T etnos-de admttir que, nas Casas

legisla~

tivas, o direito de obstruçã_o vem, na realida9,e,
desde os primórdios do I?oder Legi$lativo.
Eu gostaria de saber dos demais Uderes

se S. Exa$ concordam com e~se prazo de 1
hora. Na realidade, me parece sermuitQ difícil,
hoje, alguém pedir uma Virificação em termos
de obstrução, fazendo dois pedidos durante
a discussão de uma rra.atéria,
.
Quero fazer um apleo às demais L-ideranças

da Casa. Estamos na Redação Final e não
cabe emenda, mas como está decidido que
dentro de três rneses_h.averá um reestudo de
alguns artigos, verificaremos como fUncionará

esse Regimento. Há também um ~corda de
cavalheiros para, no prazo de 90 dias, procurar-se fazer modificações dentro do Regimen-

to, para virificar-se o que não esteja funcionando _bem. Então, deixo no ar essa sugestão
no sentido de_que possamos, dentro das modificações que serão fmpostas ao Regimento,
dentro do acordo, modificar de uma hora para
meia hora o segundo pedido de_ verificação
por intermédio de três Senador~;:s. . _ . _
Era só isso que, neste momento, eu queria
colocar, Sr. Presidente. (Muito beml)
Durante o discurso do Sr. Se_hador J8mJ1
Haddad o Sr. Senador..l'lelson Carneiro
deixa a cadeira dtiPiesldência que é ocupada pelo Sr. Senador Pompeu de Sousa.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Como V._Ex'i'_mesmo acaba de reconhecer,
este é um assunto que s_ó poderá ser of?jeto
posterior ao Projeto de Resol~ão. No mérito,
é matéria vencida e s6 cabe agora qualquer
observação com relação à vernaculidade do

texto.
O Sr. Odaclr Soares peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Conc.edo_ a palavra ao nobre Senador Odadr Soares, pela ordem.

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, Srs. Sena.Qores é óbivio que, nesta
discussão, não cabe_ nenhuma modificação
ao texto jâ aprovado em sessão enterior...Entr~:
tanto, observando .;~,qui o que dispõe a parte
que adapta o novo Regimento, verifico que,
salvo engano, relativamente à realização de
sessões do Senado e de se_S$Õe_~ das Comissões Técnicas ou das Comissões PãrlamerÍtares de Inquérito, pela omissão da adaptação,
continua prevalecendo o disposto no Regi·
menta em vigor.
_
Então, aproveitanâo-me desta oportunidade em que discutimos a redação fmal desta
parte que vai ser acresc;entada ao novo Regi~
mente do Sena_do,_~u desejava_fazer um apelo
à Mesa do Senado para Ciue baix~ss_e, na conformidade das normas regimehtals, instruções
que se aplicariam à própria Mesa do Senado,
às Comissões Permanentes e as Çomissões
Parlamentares de Inquérito.
Veja bem V. Ex", Sr. Presidente, que, nesta
manhã, estamos realizando esta sessã..o extraordinária do Senado e, concomitantemen-
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te, realizamos também uma reunião da Co- depoente que está presente. Deve-se estabemissão _Parlamentar de Inquérito que trata de lecer uma norma a ser cumprida: é proibido
problemas amazônlcos. Sou membro daquela fazer sessoões d~ Comissões juhtamerite com
Comissão .bem como o Senador Jarbas Pas- sessões plehárias. Pronto! Fica estabelecido
sarinho, que é o seu RelatOr, e - par-eCe-me isso e nãO se rrlodifica- m'ais, como tem sido
.poLi'cOs Senadores compareceram àquela feito.
ret.irilã_g, _na_ qu~J se ouviria _o depoiarhento do
0 SR. ODACIR SOARES- Par~ce-me
Ministro -do Interior, Mirlstério_ esse i'ncuinbido
ei-iCárfegaCiõ, no ãni6ito d_o Governo Federal, que essa norma continua, não foi alterada pelas modificações que estamos introduzindo no
de realizru- ações nó ·sentido de desenvolver
novo Regimento. Penso que, na. realidade, es-a·reglao arriiazô-rifCa. -- -- ---Então; está Se~toman.dõ lugar comum, nesta sa questão resultou de uma interpretação erracasa, -areruização concomi~te,_ Simultânea, da da Constituição. A Constituição, quando
se refere à sessão legislaUva, a meu ver, do
de sessOéS do Senado Federal com a realização de sesSões das_ Comissões Permanentes ponto de vist:a_juridico, não se refere à sessão
plenária do Senado, mas .às reuniões ofiç;iais
e-das COmissões T emporáriâs.
De mOdo _que eu queria, aproveitantado ~ta que se praticam dentro do Senado Federal,
inclusive relativamente ao funclon~mento das
discussão, fazer esta colocação, para que a
Mesa do Senado deixasse de convocar ses- ComissõeS. Deu-se, entretanto, a esse dispoSõeS extraordinárias _'no morriento em que se sitivo constitucional, uma_ interpretação restrirealizam Sessões das Comissões Permanentes tiva, através da qual entende-se que a sessão
ou das Comissões TempOr'ãdas da Casa, do legislativa é especificamente a reunião plenámesmo mOdo que deveriam ser, as Presidên- ria do Senado Federai. O dispositivo existe._
Com a nova constituição, abre-se um. leque
CiaS· dé:S-sã:s Comissões~ ·a-dVertidas_ também
-- pãràõ fatõ' de que o Regimento proióe a -reali- muito grande de constituições de_ Comissões
-zaÇáo de reuniões das Comissões Permanen- - Parlamentares de Inquérito. Temos hoje várias
tes ou das Comissões Temporárias quando delas já funcionando. Tenho a preocupação
da valorização da nossa atividade, porque, se
o plenário desta Casa funciona.
.
Era esta a colocação que eu desejava fâzer, não tivermos cuidado, daqui a pouco teremos
neste momentO em ·que :se discutem as novas __todas es~s Comissões Parlamentares de In""hormas que serão acre_scidas ao Regimento quérito e as próprias Comissões Permanentes
com as suas atividades completamente esvaInterno ell). vigor.
ziadas, como já está Ocorrendo:
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me
AAssessoria esPecífica do Senado Federal
V. Ex'i' _um aparte?
que tralã âo furidon"âffieritO -. dãs Com1s_sões
sabe - e, por extensão, deve também sàber
o SR. OnACIR. SoARES _:_ Pois não.
OSr. Presidente_ desta Casa -_das .dlfic_yld~d~s
Ouço com mUito prazer o aparte de V. Ex'
para a instalação das Comissões. Estamos_ insO Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena- -talando as Comissões Parlamentare::; de_ Indor Odadr SOare~; essa questãç. de realiza- quérito e as CO.t-nisSõê:S Permanentes corh
ção de sessões de plenário e trabalho de grandes dificuldades.
comissões_ ç_onçomf4i_flte_s __t~rn ~~'repetido a
O $r. Jarbas_ Passarinho- Permite~me
c_~çl_a instaD~e:,Agora, ~mõ5: f~e~ _aqui o mea
V, Ex'? um aparte_?o __
-culpa. Por que isto? Pof(Jue tfÓs resolvemos
O
SR.
ODACIR
SOARESOuço
coril
qu-e s6 téiiamos· Condições 4e faz~r r~uniões
das Comissões às ~erças-feiras, às quartas- Pfãzer o aparte de V. EX'
feiras e- às quintas-feiras, como também só
OSr. Jarbàs PaSSarinho- A ·impresSão
temciS-C:Oi-ldiÇOe:S de fâzer as sessões do plená- que me fica ~ tu_do isso ·é, em primeiro lugar,
rio às- teiçã.s-feiras, àS quártas-feiras e às quin- resultante de impedir-se que as COmissões
-taS:feiras. Temos--que asSüffiir a responsabi- funcionassem nas_horas reservadas ao funcioiid"ãde deSse fatO. Por que_ não utilizamos as namento do Plenário da Casa. Dal essa legislase-gundãs-feiras e ãs Sextã~-relfãs? Porque te- ção proibitiva. ConseqUentemente, desde que
mos que recOnhecer-a realidade de que é dific11 vim ao Senado Fed~ial pela primeira vez, as
conse~lr_número. 'O ide.ãl seriél que as comis- Comissões Se reu'nTam pela manhã,_ porque
·sões;_peiO mericis, fossem· realizadaS às segun-.__ raramente as mahhãs eram ocupadas por sesdãs-reiraS -e às--s.extas-fefraS, e õ pelnário, corit sões plenárias do Senado da República. Então,
as votaç_õ_es, às terças-feiras, quaitaS-fetraS. a questão era, fundamentalmente, ligada a imPoderíamos então compiltibilizar bem esta pedir que, durante o Plenário funcionando, tiquest.ãõ -a.e-horári6: É: preciso, no entanto, es- véssemos também C_Offiissões funcion8nd.o.
tabelecer a norma, para não fi<;:armos a cada Mas a prática ffi6stroU aqui, ão fOilgo dos tem· instante 'mci,dificando nas- comissões, comó pos em que tenho estacto no Senado Federal,
ê O C"aSO-a.ipfópri'cl-COffiísSão de Constituição que até isso era tolerado no passado; tínhae JustiÇa,- que retifiCOu uma p-osição anterior mos, no local onde agora ·se encóntr<J; o com-..
que não peimitia a realização das_ reuniões puta dor, uma sala e. muitas vezes, as Comisda Comissão çonco'mitã:nte com sessões do ~es se reuniar:n· ràpidam~nt~ a! i_ para ~a:~ deci. SenadO_ 9U do congreSSO. Nôvamente," pOr sões necessárias ao prosseguimento da sesuma razão de momento,.modificou-se;perml- são legislativa. Veja V. EX' cOmo coloca bem
tirldo a rea!lzação cQhcorTütante com as ses- a queStão: hoje, pOr exemplo, tínhamos uma
sões do Congresso. Então, não é possível ficar reunião da CorTI.iSSão Parlamentar de [nquérlto
a' é:àdá:-ínStante· múda:ndo de acordo com o ligada à Amazônia, marcada para a manhã.

e
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Marcamos, sempre, entre as manhãs de terças
e de sextas-feiras. Subitainente, há uma reisolução- do Senado e as sessões de sexta-feira
passaram para o período da manhã. Já houve
o conflito! Hoje, aparece uma sessão extraor-

dinária em que vem um Ministro de Estado,
convidado previamente, com largo prazo de
antecipação para chegar aqui. Na hora em
que S. Ex~ chega, não posso fazer a reunião
porque a sessão do Plenário está iniciada. Isso
complica muito as coisas, a menos· irue tivéssemos flexibilidade para impedir que essa medida primitiva fosse tãõ ao pé da letra entendida e interpretada.
O SR. ODACIR SOARES -Ou, então,
que se estendesse a interPretação da presença
também nas Comissões Técnicas ou nas Comissões Parlamentares de Inquéritos.

Durante o discurso do Sr. Sen. Odacir

Soares o Sr. Sen. Pompeu de Sousa deixa

O Sr. Jarbas Passarinho - As Comissões, Senador Odacir Soares; podem estar
funcionando e, no momento de haver votação
do plenário interrompe-se a reunião da Comissão e se vem para o plenário. Basta que haja
um aviso dos líderes nas matérias correspondentes. Paralelamente, V. Ex- toca em-um ponto que durante a Constituinte m-e agrediU muito: houve verdadeiro menosprezo, mais do que
menosprezo, repulsa a tudo o que era parte
constitutiva da ConSú1uiçãO anteriOr; tudo tinha de ser rejeitado porque era um entUlho.
Daí, verifica v. Ex" por· exemplõ, essa questão
relacionada com o problema das Comissões
Parlamentares de Inquéritos. Eu _achava sábia
a decisão anterior de não permitir o funcionamento de mais do que cinco CP1s. Excepcfonalmente, poderia haver uma Comissão a
mrus. Hoje, temos "n" CPis funcionando, mais
as Comissões EspeciaiS, rriais as -,ComrsSões
Permanentes e, evidentemente, o trabalho vai
provar, ao longo deste ano legislativo, que isto
é praticamente iilexequível. Por quê?-Põi'que
se pretendeu eliminar tudo aquilo que constava e que era correto, mas desde que constasse da Constituição anterior deveria ser repudiado. Por exemplo, abandonou-se a palavra
"segurança"-na: expreSsão "seg'Urança nadona!". Não há mais "segurãnça"nacional, é só
defesa nacional, que no fim é a mesma coisa;
mas de qualquer maneira se impede a palavra
anterior, porque ela apareceu como um estigma em relação ao passado. Era decreto-lei
e agora é medida provisória; que saiu pi9r
ainda. De manelra que no Senado, provavelmente, vamos necessitar de parte da Mesa,

a cadeira da Presidência que é ocupada
pelo Sr. Sen. Nelson Càri7eiro.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
..... _cumpro o dever de prestar a V. Ex.' alguns
esclarecimentos.
O art. 124, votado pelo Plenário, em seu
parágrafo único, diz:

''Ein qualquer hipótese, a reunião- de
COffiisSão Permanente ou Temporária
nào poderá coincidir com o tempo reservado à Ordem do Dia das sessões_ordinárias do senado."
Portanto, as Comis,s~ões podem-se reunir e,
como lembra a experiência do eminente Senador Jarbas Passarinho, suspender seu funcionamento durante o tempo em que algumas
matérias de maior urgência são votadas pelo
Plenário e que coincidem com o tempo destinado à reunião das Comissões Permanentes.
Quanto à criação, à multiplicação e à proliferação de Comissões Parlamentares de Inqu~
rito, Infelizmente, não há como detê-las, nem
sequer são como outrora, depois da quinta,
submetidas ao voto da Maioria.
A Mesa ãpenas acolhe e dá seguimento,
ainda que muitas e várias- já temos constatado Isto - não cheguem sequer a oferecer
um simples relatório. Em todo caso, _o novo
Regimento já diz, no art. 168,~ § 3~, que "O
Senador s6 poderá integrar duas Cc;>missões
Parlamentares de Inquérito, uma como titular,
outra como suplente." Ê uma tentativa de evi-

tar que os Senadores fiquem ocupados em

de-pane -da- PrestaenCJa;- ae·-uma-·nexwnfáaae
maior no entendimento -desses trabalhos.

O SR. ODACIR SOARES - O fato é
que já dentro desse entendimento, a Presidência - eu des~Jo louvar essa decisão~
já se houve muito bem ao fiXar as nOites de
terça e quarta-feiras para a realização das sessões do Congresso Nacional, o que tem dado
ótimos resu1tados, porque conseguimos de·
sobstruir a pauta com matérias importantes
que estavam pendentes. _
Sr. Presidente, o Regimento dispõe sobre
a proibição da realização de reuniões simultâneas, e a experiência desses últimos dias tem

demonstrado q1,1e esse disposttivo não vem
sendo Gl,l_mprido,_ não vem sendo executado
pela Meas, pela Presidência e também pelas
próprias Com'ssões "que se estãO constituindo,
se instalando, pelas Comissões T emporárfas
e Permanentes. O que eu desejava ftxar era
que a Mesa, sempre ciosa da execução do
Regimento Interno, pudesse baixar instruções
complementares no sentido de que diminuíssemos.S!~sse conflito, .Porque na: realidade a
realização simultânea de reuniões do plenário
c:o_m _as Comissões vêm causando prejuizos
à Casa, porque nem conseguimos colocar Senadores aqui em número suficiente, nem conseguimos fazer funcionar as Comissões.
Eram estas as_colocações que eu desejava
fazer sobre esse tema, neste momento, Sr.
r-residente.

1

várias COmissõe_s ~arlamentares de Inquérito.
Quanto ao fato de o Plenário do Senado
se reunir extraordinariamente, nesta manhã,
a razão é clara: à tarde comparecerá ao Sena__do Federal o Ministro da Fazenda Mailson da
Nóbreg:a. Pelo Regimento, se não promulgássemos hoje, pela manhã, essas alterações, tericimos aquele velho espetáculo em cjue o Ministro pode falar uma hora cansando o Plenário e, depois, os SenadOres não -tEiiiam tempo
__de interpelá-lo.
Presto, neste momento, homenagem à memoria do Senador Milton CaiilpoS: quando
Presidente da Comissão_~e _Cof1:stituíção e
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Justiça da Câmara dos Deputados integrei,
c_om o_ Senador _M!Iton Campos, Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Fedefal, uma Comissão (]ue peregrinou,
por sugestão e determinação do então Presidente do Congresso Nacional Auro de Moura
Andrade, por sete países democráticos: Alemanha Ocidental, Itália, França, Inglaterra, Estados Unidos, México e Peru. Oferecemos um
relatório que está amplamente divulgado, E
uma das observações fmais, da lavra do Senador M11ton campos, foi que se devia tirar aquela solenidade da presença dos Ministros, porque acabava esvaziando o objetivo das convocações. ·- ·
Daí, então, a necessidade de aproVarmos
esta redação final nesta manhã para que, na
sessão 4_a tarde, o Ministro tenha apenas meia
hora para sua exposição e cada Senador dnco
minutos para interpelar, cinco minutos para
a resposta, dois minutos para a réplica e dois
minutos para a trépl!ca. E, assim, tiramos
-aquela solenidade que impedia o Senado de
colher as informações necessárias à apreciação dos atas do Governo.
Isso explica a razão desta sessão extraordinária nesta manhã de terça-feira, já que não
foi possível rea1ízá-la ontem, por ter sido feria~
do.
Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é
considerada definitivamente aprovada nos "termos do art. 359 do Regimento lntemo.
O projeto Vcii à pi'omUlgação.

É a seguinte redaçáo fmal aprovada.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 3, DE 1989.

Adapta o Regimento Interno do Senado
Federal às disposições da Constituição
da República FederatiVa do Brasil, e dá
outras providências.
Art. 1~

O Regimento Interno do Senado
Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2~ O SenadO Federal rE!ui1ir-se-á:
a) anualmente, de 15 de fevereiro a 30 de
junho, e de 1~ de agosto a 15 de dezembro,
durante as sessões legislativas ordinárias, ob-Servado o di-spostO no§ J9 do art. 57 da Constituição;
. b) quando convocado extraordinariamente
o Congresso Nacional:
Paráqrafo único. Nos sessenta dias anteriores às eieiç_ões gerais, o Senado Fed~r~l
funcionará de acordo com o disposto no Regimento Comum.
- Art. 3• ................................:......................._
a) inidaf-se-âO com o quorum ffiírilmo -de
um sexto da composiçáo do Senado, em horário fixado pela Presidência, observando-se, nas
deliberações, o disposto no art. 322;
-

b) ............................................................................
i:) .............................................................................
d) ........................................................................... .
e) no início de legislatura, os Senadores

-eleitQ_s prestarão o compromisso regimental
na primeira reunião ~repa!'!tória~_e_!!'_Eeunião

_j_
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seguinte, será realizada a eleição do Presidente
e. na terceira, a dos demais membros da Mesa;
f) ··································--···---·----~-··--- .

===·--

g) ..........................................___ ._ _ _ _ .

Art. 4' ....................
§ I' ........................... ~
§ 29 Piesente o diPlomado, o Presidente

designará três Senadores para recebê-lo e introduzi-lo no plenãrio onde, e~~ndo todos de
pé, prestará o seguinte compromisso: ''Prometo guardar a ConstituiÇão Federal e as leis
do Pafs, desempenhar fiel e lealmente o man-

idade, esté'ldo civil e outras declarações que
julgar conveniente fazer.
Parágre~;fQ_!lnico._ Suprimido.

CAPiTULO N
Da Remuneração

Art. 12. ~remuneração _do Senador _é devida:
_. !--:-~partir do início da legislatura, ao diplomado antes da instalação da primeira _Sessão
leg!slativa;
]]-

..........................................................................

dato de Sehador que a· povo me conferiu e

III- ...........~........... ~ ........... ~ .....~........ ~.................

sustentar a união, a integridade e a indepen-

(?arágrafo único. Na hipótese do art. 43,
"b", o ?eticidor poderá optar pela remuneraçãÇl do mandato (Const. art. 56, § 39),
Art. 13. Considera-se auSente o Senador
cujo OOf!le não conste das listas de comparecimento, ou que, estando presente na Casa,
não compareça às votações, salvo obstrução
des-Jar~d!l: p~lo lí<!~r partidário.
Parágrafo único. Não se computará como
falta a ausência do Senador a serviço da Casa,
erry Iicença _ªuto[izada, em desempenho de
representação ou c?missão _extema, integrando delegação a_ Conferência Interp·arlarTientar,
ou por razões_ de saúde, compro_vadas mediante atestado médico.
Art. 14. O Senador que estiver ausente
_por mais. ~e _ci.D:CO dias úteis_. no periodo de
um mês, terá_ desçontados de sua remuneração, à razão de um trinta avos por dia, todos
os -dias de ausência.
_
PafágraiO UriiCõ: Súi)rirnidO.
Art. 15. _Supr_il!1idó.
Art 16. O_ Senador poderá fazer uso da_
palavra:
I_:_ noS sessenta minutoS que antecederem
a Ordem dO Dia, por vinte minutos;
U-se Líder:
a) por cinco minutos, em qualquer fas~ _da
s_~ssão, excepcionalmente, para comunic~ção
urgenre de interesse partidário;
b) por vinte minutos, após a Ordem do Dia,
çom preferência sobre os oradores inscritos;
m- na d.iscus_são de qualquer proposição
(art. 30_4),--uma só vez, pelo prazo de dez mi~
hutos;_
- N- na discu_ssão de red~ção final, uma s6
vez, pelo prazo de cinco minutos, o relator
~ um Senador de cada partido.
V_- no encaminhamento de votação (arts.
343 e 34.? ), uma só vez, por c_inco minutos;
VI---:- em explicaç~o_ pessoal, em qualquer
fase_ da sessão,- se nominalmente citada na
ocaSiào, para esdarecimento de ato ou fato
que lhe tenha sido_ atnbuído em discurso ou
aparte, não sendo a palavra dada, com éssa
finalidade, a mais de dois oradores na mesma
-?eSSão;-por cinco minutos;
VIl- para comunicação inadiável, manifes.,ta;s:ão de aplauso ou semelhante, homenagem
de pesar, justificar proposição, uma só vez,
por cinco minutos;
a) pela ordem, para indagação sobre andarn~nto dos trabalhos,. reç\amação quanto à
observância do Regimento, indicação de falha
ou equivoco em relação à m.:rt:éria da Ordem
do Dia, vedado_ abordar assunto Já resolvido
pela Presidência;

dêncai do Brasil.
§ 3• ...........................................___ ., _ _ _
§ 4" Durante o recesso, a posse realizarse-á perante o Presideo._t~~ em solenidade pú-

blica em ·seU Gabinete, observadas a apresentação do diploma e a prestação do compromisso, devendo o fato ocorrldop ser notidado
no Diário iio c_ongre55P7'fadõhãl.
§ 51',.
senador deverá toma( posse dentro de noventa dias contados da instalação
da sessão legislativa ou, se eleito durante esta,
contados da diplomação, podendo o prazo
ser prorrogado, por motivo justificado, a requerimento do interessado, por mais trinta
dias.
§ 6" Findo o prazo de noventa dia_s, se
o Senador oão tom{IJ posse, e nem requerer
prorrogação, consider;;~:-se haver__r_enunciado
ao mandato, sendo convocado o 11 Supleõte.
Art. s~- O 1 Suj:iféite, ci>ilVo_cado para a
substituição do SenadOr licencia,do, terá o prazo de_ trinta dias improrrogáveis para prestar
o .compromisso, e, no_s casos de vaga ou de
afastamento nos termos da alínea "b" do
art.43, de sessenta dias, que poderá ser prorrogado, por motivo justificado, a requerimento
do interessado, por mais trinta dias.
§ 1~ Se, dentro dos prazos estabelecldos
neste artigo, o 1o Suplente não tomar pósse
e nem requerer prorrogação, considera-se haver renunciado ao mandato, sendo convoçado
o 2° Suplente, que terá, em qua1quer hipótese,
trinta dias para prestar o compromisso. _
§
O Suplente, por ocasião da primeira
convoc_a_ção, deverá prestar o compromisso
na forma do artigo anterior e, nas segui'ntes,
o Presidente comunfcará à CaSã a sUa volta
ao exerCício do mandato.
---.
Art. 6~ Nos casos do § 5° do art. 4° e do
§ 1° do· àrt. 5°, havendo requerimento e -findo
o prazo_ sem ter sido_ votado, considerar-se-á
concedida a prorrogação.
Art. 7? Por ocasião da posse, o Senador
ou Suplente convocado comunicará à Mesa,
por escrito, o nome parlamentar com que deverá figUrar nas publicaçóéS e registras da Casa e a su~_ filiação partidária.
§ I' :~ ..................... ~;,..;--- - · - - ' - § 29 -_A alteração do nome parlamentar ou
de flliação partidária, deverá ser comunfçada,
por escrito, à Mesa, vigorando a partir da publicação no Diário do Congresso Nacional._
Art. 1O. O Senador ou Suplente, por ocasião da posse, inscreverá, em livro específico,
de próprio punho, seu Oofne, o nome parlamentar, a respectiva rubrica, filiação partidária,

o
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b) para suscitar questão de ordem, nos termos do art. 444;
c) _para contraditar q!Jes~p de _9rdem, limitada a palavra a um só Senador;
IX- após a Ordem do Dia, pelo prazo _de
cinqüenta minutos; p~fa as considerações que
entender (arl199); .. ,
X- para apartear, pelo prazo de dois minutos, obedecidas as seguintes nOrmas:
a) _o aparte- dependerá_ de permissão doorador, subordinando-.se, em tudo que lhe for
aplicável, à_s diSposiÇões referentes aos deba-

t_e.s;

b) não serão permitidos apã"rtes:
-ao Presidente;
- a parecer -oral;
- a enc_amínhamento de votação, salvo nos
casos de requerimento de homenagem de pesar, de voto__ de censura, de aplauso ou seme-

lhante;

__ _

- a explicação pessoal;
- a ·quesfão de Ordem;
--~ _
- a Contradita a questaõ de ordein;
c) a recusa de permi~s_ão para aparte ar será
seinpre compreendidã ém carâter geral, ainda
Cfüe profefiâa em relação a um só Sen&dor._
d) o aparte proferido sem permissão do
orador nãO
publicado;
e) ao apartear, o Senador conserVar-se-â
sentado e falará ao microfone;_ __
XI- para interpelar Ministro de Estado, por
cins;o minutos; e: para a réplica, por dois minutos( art. 419; J).
·--§--~o I:: vedado-aO Orador t!atar de aSSUnto
estranho à finalidade do disposit[vo em que
se basear_ª-_ç.oncessão da palavra.
§ ZÇ Ao representante do Partido que não
atenda: à_s_ exigência estabelecidas no arL 64,
aplica-se o disposto- na alínea "a" do inciso
Ddeste artigo.
__ _
Art. 19. Haverã,sobre a mesa, livrÕ especial no quaJ se inscreverão os Senadores que
quiserem usar da palavra, nas diversas fases
da sessão, devendo ser rigoro-samente observada a ordem de inscrição.
senador só poderá usar da palavra
- § 19
mais de duas vezes por semana, se não houver
9utro orador inScrito que pretenda ocupar a
Tribuna.
. • 2• ............................~..· - · - - - -..-·
Art. 20 ........................ ~..-~~--~----·-·
u..:...... por outro-senador:_
a) com o seu consentimento, para apar-teá-lo;
-b) ....................................._ _
Parágrafo único. O !empo de iilterrupção
previsto neste artigo será descontado em favor
do orador salvo-quanto ao disposto na alínea
"a" do inciso li.
Art. 21. - Ao SenadOr é vedado:
a) usar de expressão descorteses ou insultuosas;
b) falar contra resultado de delibéração definitiva do Plenário,- salvo em explicação pessoal.
§ }9 .....•.•.••. , .........................~····------·
§ 29 •••••n•••• ..n••~-··~~-•~•••-••-••••--••••-•-Ait. 22. Suprimido.
Art. 28. Se algum senador praticar, dentro do edífi.eio __ do~Senado, ato incompatível

·será
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com o decoro parlamentar ou com a compos·§ 2ç Para éfeito do disposto no art. 55., ·secretária de Estado, do Distrito Federa1, de
tura pessoal, a Mesa dele conhecerá e abrirá
m, da Constituição, iláo será considerada a Território, de Prefeitura de Capital ou de chefe
inquérito, submetendo-se o·caso no Plenário,
ausência do Senador nos sessenta dias ante- de missão diplomática terriporária, impficará
que deliberará, em sessão secreta, no prazo
rioies ãs- eleições gerais.
renúncia ao cargo cjue o Senador exerça na
improrrogável de dez dias.
Art. 43. ···················-~····-·-··-·~··----·····------ Mesa.
Art. 31 ~ SuprbTiido.
a)_ ............. ~~----···-··•··-- ..--------····----~-·-·--Art. __52_. Ao Presideme compete:
Art. 35. A vacância, em qualquer hipóteb) assumir cargo de Ministro de Estado,
1) exercer as atribuições previstas nos arts.
se, será comunicada pelo Presidente ãõ Plec!e Governador de Território, de Secretário de
,§ 6", l e ll, 66, § 7ç e 80 da Constituição;
57
nário.
Estado,
do
Distrito-Fedefal,
de
Território,
de
) ············-··~···············----·-··------2
Parágrafo único~- Nos casos do artigo ante~
Prefeitura de Capital ou de chefe de missão
3 ) ··········~~ ......... _........... ~..------------·~rior, nas vinte Quatro horas que se seguirem
diplomática temporária (Const., art. 56, 1).
à publicação da comunicação de vacância,
qualquer Senador dela poderá interpor recur~
so para o Plenário, que deliberará, ouvida a
o Senador poderá desempenhar missão no
7 ) :::::::::::::::::::~~~===---------·--·
Comissão de ConstituiçãO, Justiça e CidadaPaís ou no exterior (Consl, art. 55, III).
·
8 ) ....................................-----~..........._
nia.
.§.1." ·········-···············-·'"'"'"·······-·--··-.....'"9") ·····················-·-----··--·-··Art. 36. - Pe"i'de mandato (Const., art. 55)
a) _·:----:~~·:···:_-~ .....·--~--v·-----~~--·-------10) determinar o· destino do expediente lio Senador;
b) ............................._.........-------------do, e distribuir as matérias às comissõeS: I - que infringir qUalquer das proibições
1) ·····························································-·-············
.
constantes do art. 54 da Constituição:
- 2)' pela Comis~O de Relações Exteriores
11) impugnar as proposições que lhe pare11- cujo procedimento for declarado ine Defesa Nacional, no caso de missão a reali- çam contrárias à Constituição, às leis, ou a
compatível com o decoro parlamentar;
zar-se no estrangeiro;
este Regimento, resSalvado ao auto~ réc-urso
m- que deixar _de comparecer à terça parte
3) pela comissão que -tiver maior pertinên- pai"a o Plenário, que decidírá após audiência
das sess_ões ordinárias do senado, em cada
cia, no caso_ de missão a realizar-se no País;
da Comissão de Constituição, Justiçã e ddasessão legislativa anual, salvo licença ou mis4 f pelo Líder do Bloco Parlamentar ou_ do dania;
são autorizada;
·varudo a que pertençã o interessado.
12) ......................................~-------IV- .........................................................................
§ 2• ....................................................................
13) ··-·---····-····-·-··-··---·V- quando o decretar a Justiça Eleitoral;
§ 3• .........................--···-"'·······---·..··..
14) ..................................................- VI- que sofrer condenação criminal em
"§ 4~ No caso da alínea "a" e item 4 da
15) ..........................·------·----------·-setença definitiva e irrecorrível.
alínea "b" do § 1°, será ouvida a Comissão
16) ................................................ ~----·--·-·---- § 1o É incompatível com o decoro parlade Relações Exteriores e Defesa NaciOnal ou
17) comurílcar ao Tribunal Supeioi Eleimentar o abuso das prerrogativas asseguradas
a que tiver maior pertinência, ·sendo o parecer torai a ocorrência de vaga de Senador, quando
ao Senador e a percepção de vantagens indeoferecido, por escrito ou oralmente, de acordo não haja Suplente a convocar e faltarem mais
vidas (Const., art. 55§ _lo).
com o disposto no art. 381, I.
de quinze meses para o término do mandato;
§ 2° Nos casos dos incisos 1,11 e VI, a perda
Art.. 46. O Senador afastado do exercício
18) suprimido.
do mandato será decidida pelo Senado Fededo mandato não poderá ser incumbido de
19) propor ao Plenário a indicação de Seral, por voto secreto e maioria absoluta, me~
representação da Casa, de_ comissão, ou de nador para desempenhar missão temporária
díante provocação da Mesa ou de partido políGrupo Parlamentar.
no País ou no exterior;
tico representado no Co"ngT"esSl:f Nacional.
Art. 47. Para os efeitos do__disposto no in20) propor ao Plenário a -constitUição _de
§ 3o Nos cas_os dos inciso III a V, a perda
ciso III do art. 55 da ConstituiÇão; o Senador cOmiSsão para a répresentação externa do seserá declarada pela Mesa, de oficio ou mepoderá:
nado;
diante provocação de- cjualquer Senador, ou
21) ...........................................................,....,....... ..
de partido político representado no CongressO
I - ,.......... ., ...
~
'22) ·desiQ-nar-subsfitutos âe membros das
Nacional, assegurada ampla defesa.
11- solicitar licença para tratar de interesses --comissões e nomearrelator em plenário;
§ 4~ A representação será encaminftada
particul"ãres, desde que o afastamento não ul23) convidar, se necessário, o Relator ou
à ComiSsão de Constitulçâo, JUstiça e Uda- trapasse cento e vlnte dias por·sessão legis- o Presidente da comissão a explicar as concludania que proferirá seti- parecer em- qUinze lativa (Const., art. 56, Uj.
sões de seu parecer;
dias, concluindo:
§ 1~ O quorum para votação do requeri24) ........... ~ .. --..· - -..- - -..~~--~--~~- .
a) nos casos dos incisos I, Ue VJ, pela aceitamento previsto no inciso I é de um décimo
25) .............................................~-~--~---ção da representação para exame o_u pelo seu
do total de Senadores.
26) .............,.....................- ....·---·-·-··§ 2 9 _..................... ~.;.,,...;-•-~-------·
arquivamento;
. 27) .....................................~-·-~....~----·-..
b) .............................................~ .............................._
§ 3° É licito ao Senador desistir a qual28). suprimido
§ 59 O parecer da Comissão de Constiquertempo~delicençaquelhetenhasidocon
29). assinar os autógrafos dos projet6s e
tuição, Justiça e adadania, lido _e __ Publicado cedida, salvo se, em decorrência dela. haja
no Dián'o. do CongresSó'Naciona/ e em avul- sido convocado Suplente, quando a desistên- emendas a serem remetidos à Cânlara dos
sos, será:
cia somente poderá ocorrer uma vez decorrido_ Deputados, _e dos projetas destinados à sanção;
-a) nos casos dos inciso I, 11 e VI,_ inc!Liklo -o prazo superior a cento e vinte dias.
_
"30) .....................................~.......~.............~.....
na Ordem do Dia após o intersticio regimenfal;
-Art. 48. Considera-se como licença con31) ......................................- .. - - b) .....................................
cedida, para os efeitos do art. 55, inCiso
32) ................. ~ ......, ......................... - .....·~-Art. 40. As imunidades dos Senadores
da Constituição, o não comparecimento às
33) .... :.......: ..........:.::.........: _ ._________ _
subsistirão durante 0 estado de sítio, só poden- sessões, do Senador temporariamente priva34) avocar a representação do Senado
do ser s_uspensas mediante voto de dois terços do da liberdade, em virtude de processo cri miquando se trata de atas públicos de especial
dos membros da Casa, nos casos de atos pra- nal em -curso.
ticados fora do recinto do Congresso, qUe- se-Art. 49. Dar-se-á a convocação de Su- relevância, e não seja possível designar comisjam incompatlvels com a execução da medida_ plente nos casos de vaga, de afastamento do são ou Senador para esse fim;
35) ..................................~ ....- ........~...-----~
exerctcio do mandato para investidura nos car(Const. art. 53 § 7°),
3"6) ......................- ......... ~-·~-~-~-·-.................
Art.
~
_..___g~s referidos no art. 43, "b", o_u de licença
37) exercer a competência fixada no Regu§ 1o A ausência do Senador em licença,
por prazo superior a c~nto e vinte dias. . .
em missão autorizada, ou a serviço do Senado,
_ Art. 51. A assunçao de cargo ~e. f:\imstro lamento Administrativo do Senado F_ederal;
38 a 41 Suprimidos.
- não será considerada como falta.
de Estado, de Governador de Terntorto e de
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TITULO 1V
Dos Uderes

Art. 52-A. Na distribuição das matérias
subordinadas, na forma do art. 95~B deste Re-

gimento, à apreciação condusjva_ das cernis- __
Art. 64. A Maioria, a Minoria e as Represões, o Presidente do Sehado, quándo a prosentações Partidárias com riúmefo de memposição tiver seu mérito vincu1ado a mais de
bros superior a um vinte avos da composição
uma comissão, poderá:
do Senado f e:deral terão Lí_d~res e vice-Ua) defink qual a comisSão de maior pertideres.
nênCia que deve decidir sobre a matéria;
§ 1? A Maioria é integrada por Bloco Parb} distribuir as proposições às comissões
lamentar ou Representação Partidária que rede mérito e determinar que o estudo do propresente__ a maioria absoluta da Casa.
jeto seja feito em reunião conjunta, ÇJbservado,
§ 29 Formada a Maioria, a Minoria será
no que couber, o art. 131 deste Regimento.
aquela integrada pelo maio_r BlocP ParlamenArt. 55. Ao 1'" vice-Presidente compete:
tar ou Representação Partidária que se lhe
a) ..................................- - - - - - - - - · -opuser.
b) exercer as atribuições estabeleddas no
§ 3° A constituição da Maioda e_ dc;i Mino§ 7o do art. 66 da Constituição, quando não
ria será comunicada à Mesa pelos Líderes dos
as tenha. exercido o Presic;l.en,te;
Bloco_s_Parlam_e_nlim~.s ou das Representações
c) suprimido.
Partidárias que as compõem.
Art. 56 ............;___________ _
§ 4? O Líder da Maioria e o da Minoria
a) .............................................................- - - setão óS Líderes dos Blocos Parlamentares
b) suprimido.
qUe as· coinpõem _e as funções de vice-LídeArt. 57 ....................................___ ..___ _
tanÇa serão exercidas- pelos demais Líderes
das Representações Partidárias que integram
j} suprimido
_os re~pectivOs Blocos Parlamentar_es.
k) suprimido.
-- -g -59--Na hipóteSe-de nenhum Bloco ParlaI) ..................................____ , .. ______ _
~mentar alcçmçar a maioria absoluta, assume
Art. 58. .........................._______
a-s funções constitucionais e regimentais da
a)
............- - - - - ·---~ Maioria o Uder do Bloco Parlamentar ou Reb) suprimido.
preSentaçãO Partidária que tiver o maior núArt. 59.
mero de representantes, e da Minada, o Uder
do Bloco Parlamentar ou Representação Partidj"'~~pct~id;;:···~··
~-~
dária que se lhe seguir erri número de inteM 62. Os membros _d.,_ M.esa serão eleigrantes.
tos para mandato_ de dois anos, vedada a ree§ 6? A indicação dos Líderes. P_artidários
feita no início da 1~ e da 3~ sessõ~s legislativas
leição para o periodo imediatamente subsqüente.
de cada Iegis1atura, e comunicada à Mesa em
documento subscrito pela maioria dos mem§ 1"
brml" da respectiva bancada, podendo, pela
§ 2• .................................- - . - - · - - ·
Art 63. A eleição dos memb~os da Mesa
mesma Mc!i_oria, ser substituído em qualquer
será feita em escrutínio secreto e maioria de
oportunidade.
votos, presente _a maioria da composição do
§ 79 Os vice-Uderes das Representações
Senado, assegurada, tanto quanto possível, a
Partidárias serão indicados pelos respectivos
Udere_s, na proporção de um·vice-Uder para
representação proporcional dos Partidos ou
dos Blocos Parlamentares com __atuação no
cada grupo de cinco integrantes do Bloco Parlamentar oU Representação Partidária, asseguSenado.
§§ l•a4"
- rado pelo menos um vice-Uder e não computada a fração inferior a cinco.
TITULO III-A
Art. 66 e _67. Suprimidos.

------

..

r i . . . .- -

....

Dos Blocos Parlamentares

Art. 63-A As RepresentaçõeS- Partidárias
poderão constituir Bloco Parlam~ntar.
Parágrafo único. Somente será admitido
a formação de Bloco Parlamentar que represente, no mínimo, um décimo da composição
do Senado FederaL
Arl 63-B. O Bloco Parlamentar terâ Líder,
a ser indicado dentre os _ü_d_e_r_e_s das Representações Partidárias que o compõem.
Parágrafo único. Os demais Uderes partidário_s _assumirão, preferencialmente, as funções de více-Uderes do Bloco Parlamentar,
na ordem indiCada pelo Titular da liderança.
Art. 63-C. O Bloco Parlamentar constituído por Representações _Partidárias que não
atender às exigências do art. 64, caput, escolherá o Líder e os vice-Uderes dentre os se_us
integrantes.
Art. 63-D. Aplica-Se ao Líder do Bloco
Parlamentar o disposto no art. 65.
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Parágrafo único. O Presidente dará conhecimento da providência adotada ao Senado, na primeira sessãO que se realizar.
Art. 72. O senado terá Comissão Permanentes e Temporárias (Const, :art.58).
Art. 73. SalvoaComissãoDiretora,asComissões Permanentes são as seguintes:
-1 ) Comissão de Assuntos Econômicos
(QAE):
2) Comissão_ de Assuntos Sociais (CAS);
3) Comissão de Educação (CE);

4) Comissão de Constituição, Justiça e 0-

dadania (CCJ):
5) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE); e
· 6) Co"missão de Serviços de Infra-estrutura
(CI).
Art. 7 4. Cabe às Comissões Permanentes, no âmbitO de-suaS _respectivas competências, criar subcomissões permanentes ou
temporádas, até o máximo de quatro, mediante proposta de qualquer de seus integrantes.
§ 1
No funcionamento das subcomissões aplica-se-ão, no que couber, as dispo·
-sições deste Regimento relativas ao funcionamento das Comissões Permanentes.
§ 2 9 Os relatórios proferidos no âmbito
das subcomissões, e por elas aprovados, serão
submetidos à apreciação do Plenário da comissão, sendo decisão final, para todos os efeitos, proferida em nome desta.
Art. 75. As Comissões Temporárias serão:
·
a) Internas -as previstas no Regimento
para finalidade específica;
b) Externas - destinadas a representar o
Senado em congressos, solenidades e outros
atas públicos;
c) Parlamentares de Inquérito - criadas
- nos termos do § 39 do art. 58 da Constituiçêio.
Art. 76. As Comissões Externàs serão
criadas por deliberação ·do Plenário, a requerimento de qualquer Senador ou comissão, o_u
por proposta do Presidente.
Parágrafo úniCo. - O requerimento ou a
proposta, deverá indicar o objetivo da cOmissão e o número de seus membros.
Art. 77. As Comissões Temporárias se extinguem:
Q

TITULO V

1- """""'"""""'"'"""""""""""""'""""""'""'""'
Art. 68. Quando solicitado a_ se fazer re11- ..................... ,.... ,"''"""'"'"'""""'"""''""-'"""•
presentar em ato ou solenidade de cunho inIU- ................. o...................................................... .
ternacional, nacional ou regional, o Senado - § 1o É lícito à comissão que não tenha
Federal poderá atender ao convite, mediante conduído a sua tarefa, requere a prorrogação
proposta da Presidência, aprovada, por qual- do respectivo prazo.
_
quer número, pelo Plenário. "'
a) .........................................................____ _
Art. 69. A representação externa do Senab) ...........................................................................
do far-se-_á por c_omissão ou por Senador.
§ 2• ......................................,...._ , ___ _
§ 39 O prazo das Comissões Temporárias
Art 70. É lícito ao Presidente avocar a representação do Senado quando se trate de é -contado a partir da publicação dos que as
criarem, suspendendo-se nos períodos de reato de excepcional relevo.
Art. 71. Na impossibilidade de haver deli- cesso do CongressO Nadonal.
§ 49 Em qualquer hipótese o prazo da Coberação do Plenário, o Presidente poderá automissão Parlamentar de Inquérito não poderá
rizar representação externa para:
chegada ou partida de personalidades ultrapassar o período da legislatura em que
de destaque na vida pública nacional ou inter- foi criada.
Art. 7 8. ....................- - - - - · - - - - · nacional;
1) Comissão de assuntos Econômicos,_27;
2) '"'""""''"""-''''""'"""'"'"""""'"'''"'"'"'"""""
2) Comissão de Assuntos Sociais, 29;
3)

--,r
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3) Comissão de Constituição, Justiça e Gdadanfa, 23;

4) Comissão de Educação, 27;
5) Corriissão de Relações -~erlores e Defesa Nacional, 19;
6) CorníssãOde serviços_ deJnfra-estrutura,
23.
§ j•9 ························---·§ 2 Cada Senador somente poderá integrar duas comissões como titular e duas como

suplente.
Arts. 79 e 80. Suprimidos.
Art 81, Os membros das comissões serão designados pelo Presidente, por indicação escrita dos respectivos Uderes, assegurada,

tanto quanto possível. a participação proporcional das Representações Partidárias ou Blo-

Suplente estiver coinJ)leta na reunião, o seu
voto só será computado em relação à matéria
que relatar, deb~ando Qe participar da deliberação o SUPlente convocado por último Ou,
na inexistência- deste, -o último dos titulares
do Bloco Parlamentar ou do Partido, confonne
-a lista oficial da comissão publicada no Diário
do. COrigrCsso Nacional.
§ 4• ················-····-·---··-·-·--·-·--·
Art. 90: Em caso de impedimento tempo.rârlo .de membro da comissão e não havendo

suplente a convocar, o Presidente desta solicitará, à' Presidência da Mesa, a designação de
substituto, devendo a escolha recair em Senador do mesmo Partido ou Bloco Parlam~ntar
do substituido, salvo se os demais representantes desse Partido ou Bloco não puderem
ou não quiserem aceitar a designação.

cos Parlamentares com atuação no S.enado
Federal (Const., art. 58, § 1•).
§§ I• e 2• ..... :....: ..·--·······--···-····-Arts. 82 e 83. SUprimidos.
Art. 93. No incfclo .àa legislatura, nos cinArt 84. No Início de cada legislatura, os
Co dias que se seguiram à designação de seus
Uderes uma vez indic~_do_s, reu_nir-se-ão para
membros, e na terceria sessão legislativa, nos
fixar a representação de cada Partido ou dos
cinco dias que se seguirem à indicação dos
Blocos Parlamentares nas Comiss.ões__parmaLíderes. cada comissão reunir-se-á p~ra instanentes.
lar seus trabalhos e eleger, em escrUtíniO se-_
Art. 85. EstaD.clecidª a representação nucreto, o seu Presidente e o vice-Presid~nte.
mérica dos Partidos ou Blocos Parlamentares
§ 1~ Em caso do não-cumprimento do
nas comissões, os Uderes entregarão à /1\esa,
disposto neste artigo, ficarão investidos nos
nas quarenta e oito horas subseqüentes, as
carg-os os dois titulares mais idosos, até que
indicações dos titulares e svplentes.
Parágrafo único. ...,_._,..,..._,_,..______-.._,... . se realize a eleição.
§ 2• .............. :.. _.....:.___·..- ._...:.•..•:-.,.,...
Art. 86. O lugar na comissão pertence ao
§ 3~> Na ausência .do ~residente e do vicePartido ou Bloco P.arlS)mentar, competindo ao
respectivo Uder pedir, em documento escrito, - -Presidente, presidirá a- comissão o mais idoso
dos titulares.
a substituição, em qualquer circunstância Ql,l
§ 4~ Em caso de vaga dos cargos -âe Preoportunidade, de titular ou suplente por ele
sidente ou de vice-Presidente, far-se-á o preen~
indicado.
chimento por meio de eleição realizada nos
§ 1"' A substituição de membro da comiscinco dias que se sequirem à vacânCia, salvo
são que se desligar do Partido ao qual pertence
se faltarem nemos de sessenta dias para o
o lugar na comissão, não alterará, atê o encerténnino dos respectivos mandatos.
ramento da sessão legislativa, a proporciona§ 5? Aceitar função prevista no art. 43,
lidade estab_elecida __o~eu_início.
.
·-"b", importa renúncia ao cargo de Presidente
§ 2~ _A subtituição, nos _termos deste ~rt;i
ou de vice-Presidente de çomissão._
go, de Senador que exerça a Presidência qu
a vice-Presidência de comissão, salvo em virtude de seu desligamento do .Partido que_· ali
S 6"' ................................................................._..
representar, deverá ser precedidà de aUtOdArt. 94. Ao presidente da comissão compete:
zação da maiod-ª da respectiva bancada.
Art. 87. A designação dos membros das
a) ...........................~..............- ..............................
Comissões Temporárias será feita:
.. ·-·b) ............. ~ ....~ ...-..........------.....:........,_....
I - para as Internas, nas oportunidades esc) designar, ml comissão, relatores para ·as
tabelecidas neste Regimento;
matérias;
·
11 _ ..................- ..... _. ____---~-··---.-.__
_d)__designar, dentre os componentes da com_ suprimido.
misSão, os membros das subcomissões e fixar
Arl 88. As Coniissõ~$ Parmanentes; ex- - a sua composição~
·
ceto a Diretora., terão suplentes em número
e) resoh,er as questões de ordem;
igual ao de titulares. _
f) ser o órgão de comunicação da comisArt. 89. -----·-·--------··--- _~o cqm .;~ Mesa, com as outras comissões
a) .....................
-··----•y.-- ----:e c:~rn os lídere, e com as respectivas subcob} .......................................--......~.........,.--- missões;
_
§ 1~ A convocação será feita pelo Presi· jj) con~ocar as suas reuniões extraordinádente da Comis!i5.o. obedeclda a ord~m n!J·
rias, de ofício ou re.querimento de qualquer
mérica e a representatividade.
· -de &.e~,ts_r:n~mbros,_aprovado pela comissão;
§ 29 ----~--- /J),.promoverapublicaçãodasatasdasreu-

j} conviclar, para o mesmo fim e na fonna
_da a,iínea .anterior, técnicos ou especialistas
particulares e representantes de entidades ou
associações -científicas;
k) d~sempatar as votações quando ostensNas;
I) distribuir matérias às subcomlssóes;
m) _assinar o expediente da comissão.
§ 19 _ Qucu::tdQ o presidente funcionar como relator, passará a Presidência ao substituto
eventual enquanto discutir ou votar o assunto
que relatar.
§ 2 9 Ao encerrar-se a legislatura, o presidente providenciará a fim de que os seus
membros devolvam à secretaria da comissão
os processos que lhes tenham sido distribuídos.
Art 95. Suprimido.

TfrULO VI
Da

Cpmp~.tfulda

.SEÇÃOI
Das Disposições Gerais

Art. 95-A. Às comissões compete:
I- discutir e votar projeto de lei nos termos
do art. 95-B;
II- realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
!H- convocar ministros de Estado para
prestãr fnfórmações sobre assuntos inerentes
às suas atribuições e oLNi-los qu!3ndo no ex~r
dcio"-da faculdade prevista no § I~ do art. 50
da Constituição;
.
-_
IV~- receber -petições, recléimáçõês, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atas ou omissões das autoridadeS ou entidades públicas;
V--: solicitar depoimento de qualquer auto·
- iídade Ou cldadão;
VI- apreciai- programas de obfãs, planos
nacionais, regiOnais e setoriaiS de -desenvolvim'énto· e sObre eles emitir -pareCer (Const.,
art. 58, § 2');
·
- Vlf- propor a sustação dos atas- normativos do Poder Executivo que eXorbitem do
poder regulamentar;
-VI~!= ~~ompanhar junto ao governo a elaboração clã--proposta orçamentária, bem _como sua execução;
_
IX- acompanhar, fiscalizar e controlar aS
politicas governamentais pertinentes às áreas
de sua çomj:>E:iência;
·
X~ exercer a fiscalização e controle dos
atos.daPoder Executivo, incluídos os da administração indireta, quanto às questões relativas
à CQffipetência privativa do senado (ConSt,
art, 49, inciso X e art. 52, incisoS V a IX);
. _XI- ~tu dar qualquer assunto compreendido nas atribuições do Senado', prOpondo as
medidas legislativas cabiveis;
-XII- opinar sobre o mérito das proposi. ç:ões submetidas ao seu exame, emitindo parecer conclu,siyo;
.xm- realizar diligência,
3) ....................__.....,
:__ ~ __ ml.ss;ãP, os serviÇOS deTuhCion~rios téc':licos
Parágrafo único. Ao depoimento de teste~
§ 3, Nas hipóteses dos itens 2 e 3 d9 parápara estudo de determinado trabalho, sem munhas e autoridades aplicam~se,_ no que
grafo anterior, se a representação do Bloco
prejuizo das suas .:Uividades nas repartições couber, as disposições do Código de Processo
Civil.
Parlamentar ou do partido a que pertence o
a que pertençam;

J-~

.-. ..-. . . ..-. :. :.:~;::~~~- -

ni~rs_~licf~~~:.0~~~;:s:,z~~~~~~~ªcº-
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Art. _95-B. As comissões, no_ãmbito de
suas_ atribuições, cabe, dispensada a competência do plenário, nos termos do art. 58, §
29, I, da Constituição, discutír e vOtarJ)i"OjetciS
de lei, exceto quanto a:
I -lei complementar;
D- projetas de iniciativa de comissão;
m- projetas_ de Código;
---N- proposições oriundas da Câmara dos

Deputados, salvo as de iniciativa parlamentar,
que tiverem sido aprovadas, em decisão termi-

nativa, por comissão daquela Casa;
V- proposições em regime de urgência.
§ 1ç O presidente do S_enado, ouvidas as

lideranças, poderá conferir às comissões a
competência para apreciar, conclusivamente,
dentre outras, as seguintes matérias:
I- tratados ou acordos internacionais;

§ 29 A audiência previSta para o disposto
no inciso I poderá ser dispensada por delibe~
ração da comissão.
Art. 95-E. __ Os depoimentos serão prestado$ por escrito e de forma conclusiva.
§- 19 Na hipótese de haver defensores e
opositores, relativamente à matéria objeto de
exame, a -comissão procederá de forma que
poSsibilite a audiência de todas as partes interessadas.
§ 2? Os Membros da comissão poderão,
terminada a leitura, interpelar o orador exclusivamente sobre a exposição lida, por prazo
nunca superior a três minutos.
_§ 39 O orador terá o inesmO- prazo para
responder a cada senador, sendo-lhe vedado
interPelar os membros da comissão.
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Parágrafo único. ................................~····-H··
Art. 98. A Comissão de Assuntos Econôniicos compete opinar sobre proposições pertinentes aos seguintes assuntos:
1- aspecto econõmico e financeiro de
qualquer matéria que lhe seja submetida por
despacho do presidente,· por deliberação do
plenário, ou por consulta de comissão, e, ainda
quando, em virtude desses aspectos, houver
recurso de decisãO terminativa de comissão
para o plenário;
[[-direito agrário, planejamento e execução da politica_agrícola, agricultura, pecuária,
organização do ensino agrário, investimentos
e financiamentos agropecuários, alienação ou
concessão de ter~ públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares, aquisição_
ou arren$lamento de propriedade rural por
pessoa tisica ou juridica estrangeira, definição
da pequena e da média propriedade rural;
m- problemas económicos do Pais, politica de crédito, câmbio, seguro e tranSferência
de va1ores, comércio exterior e -interestadual,
sistema monetário, bancário e de medidas,
títulos e garantia dos metais, sistema de poupança, consórcio e sorteio e propaganda comercial;
_ IV- !fibutos, tarifas, empréstimos_compulsórios, fmanças públicas; normas gerãis sobre
direito tributário, financeirO e económico, orçamentos, juntas ·comerciajs, conflitos de
c·ómpetêncía .. em-màteria "t:iiDUtárlã-entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Murliclpios, díviaa pública, fiscalizaçaO das- il-lsti~
tuições financeiras;
V- escolha dos ministros do Tribunal de
Contas, presidente e diretores do Banco Cen-

l i - autorização para a exploração e o aproArt 95-F. Da reunião de audiência públiveitamento de recursos hídricos e a pesquisa
ca lavrar-se-á uma ata, arquivando-se, no âme lavra de riquezaS minenils ein terras indíbito da comissão, os pronunciamentos escrigenas;
tos e documentos que os acompanharem.
III-alienação ou concessão de terras púPa_rágrafo único. Será admitido, a qualblicas com área superior a doiS- mil e quinhenquer tempo, a requerimento de senador, o
traslado de peças.
tos hectares;
IV- indicações e proposições diversas, ex-- - Art 95-G. A comissão receberá petições,
ceto:
reclamações, representações ou queixas de
a) projetes de resolução que alterem o Re~ qualquer pessoa contra ato o_u omissão de
autoridade ou entidade pública sobre assunto
gimento Interno;
b} projetes de resolução a que se referem de sua competência.
§ 19 Os pedidos referidos no caput deste
os artigos 52, V, VI, VII, VIII, IX, e X, e 155,
· artigo serão encaminhados por escrito, com
§§ )9, IV e 2~. N e V, da Constituição;
a identificáçãO do _autor.
c) proposta de emenda à Constituição.
§ 2? E vedado à comissão apreciar, em
§ 29 Os p:E!âldos serão -distribuídos a um
caráter de urgência, as matérias a que se refere relator que os apredará e_apresentará relatório
este artigo; competência essa deferida, exclu- com sugestões quanto às providências a sesivamente, ao plenário do Senado.
rem tomadas, pela comissão, pela Mesa ou
tral;
§ 3 9 Ericerrada a apreciação conclusivã pelo Ministério Público.
Vl- matérias a que se referem os arts. 403
dos projetes a que se refere este artigo, a deci§ 3 9 O relatório será discutido e votado
e 417:
são da comissão _será comuntcada ao presi- na comissão, tomando a forma de proJeto de
VII- outros assuntos correlatas.
dente do Senado para ciência do plenário e resolução se contiver providência a ser tomaArt. 99. À ComissãO de Assuntos Sociais
publicaÇão no Diário do CóhgfeSSá Nacional. da poroutra instância que não a da própria
compete opinar sobre proposições que digam
§ 4~ No prazo de setenta e duas horas,
comissão.
respeito a:
contado a partir da publicação referida no paArt. 97.
rágrafo anterior, poderá ser interposto recurso
I - relações de trabalho, organização do
I - exercer a administração interna da CaSistema nacional de emprego e condição para
para disCusSão e votação da matéria pelo Sesa, nos termos das atribuições_ fixadas no Renado.
o exercício de profissões, seguridade social,
gulamento Administrativo do Senado Federal:
previdência social, população indígena, assis§ 5 9 O recurso, assinado por um décimo
dos membros do Senado, será dirigido ao preII- .....·--·---·---·--···---- tência social, normas gerais de proteção e intem- propor ao Senado projeto de resolução gração social das pessoas-portadoras de defisidente da Casa.
§ 69 Esgotado o prazo previsto no § "3" dispondo sobre _sua organização, funcionaciências e proteção à infância e à juventude;
n- proteção e defesa da saúde, c-ondições
sem interpOsição de recurso, o projeto será, mento, política, criação, transformaçãO ou exe requisitos para remoção de _órgãos, tecidos
conforme o caso, arquivado, promulgado ou tinção de cargos,_empreQ'os e funçãO de_ seus
serviços e fixação da respectiva remUneração,
remetido à Câmara.
e substâncias humanas para fins de transplanobservados os parâmetros estabelecidos na
te:_. __pesquisa, tr~m~J?~O e cole_t?- de sangue
Art. 95.:-c Aplicam-s_e à tramitação dos
lei de diretrlzes orçamentárias (Const., art. 52,
humano e seus derivados, produção, controle
projetes e demais proposições submetidos à
e fiscal~ação de medicamentos, _saneamento,
deliberação conclusfva das comissões as dis- Xlll);
IV- emitir, obrigatoriamente, parecer so- inspeção e fiscalizaçãO de alimentos, compeposições relativas a turnos, prazos, emendas
e demais_ formalldades e ritos exigidos para bre as proposições que digam respeito ao ser- tência do sistema único de saúde;
-nr- normas gerais sobre proteção do meio
as matérias submetidas à apreciação do ple- viço e ao pessoal da Secretaria e as que alte~m. este Regimento, salvo o .disposto no art.
80)biente e controle da _Holuição, conservação
nário do Senado.
- -- - da natureza, defesa do solo e dos recursos
Art. 95-D. A audiência pública será reali- 442, § 29 , item 2;
V- elabor~r_ a redação ijnal das proposi- naturais, floresta, caça, pesca, fauna, flora e
zada pela comissã_o para:'
ções de iniciativa do Senado e das emendas
cursos d'água;
r- instruir matéria sob sua apreciação;
IV- outros assuntos correlatas.
D- tratar de assunto de interesse público _a pf9jetos da Câmara d_os Deputados aprovadas pelo Plenário, escoirnando-as dos vícios
Art. 100. À Comissão de Constituição,
relevante.
de linguagem, das iffipropriedades de expres- Justiça e Cidadania compete:
§ )9 A audiência pública poderá ser realizada por solicitação de entidade da sociedade são, defeitos de técnica legislativa, cláusulas
I~ opinar sobre a constitudonalidade, juridide justificação e palaVras desne_cessárias.
civil.
ddade e regimentalidade das matérias que lhe
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forem submetidas por deliberação do plenário, por despacho da presidência, por consulta

de qualquer comissêo, ou quando, em virtude
desses aspectos, houver recurso de decisão
terminativa de comissão para o plenário;
J(- ressalvadas as atrib-uições das demais
comissões, emitir parecer, -quanto ao mérito,
sobre as matérias de competência da União,

especialmente as seguintes:

1) criaçáo de estado e territórios, incorporação ou desmembramento_de áreas a eles
pertencentes;
2) estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, requisições civis, anistia;

3) segurança pública, corpoS de bombeiros militares, polida, inclusive marítima, aérea,
de fronteiras, rodoviária e ferroviária;
4) direito civil, comercial, penal, processual,

em consulta, pelo Presidente, de oficio, ou por
deliberação _do Plenário, ou por outra comissão;
_VI"""':"' opinar sobre recursos interpostos às
decisões_ da_Presidênda;
Vll- opinar sobre os requerimentos de voto de censura, de aplauso ou semelhante, salvo quando o assunto possa interessar às relações exteriores do País.
§ 1? Quando a Comissão emitir par~Cer
pel~ inconstitucionalidade e injuridicidade de
qualquer proposição, será esta considerada
r't?Jeitada e arquivada definitivamente, por despacho" do Presidente do Senado, salvo, não
sendo unânime o parecer, recurso interposto
nos termos do art: 276.
S 29 Tratando-se de inconstitucionalidade parcial, a Comissão poderá oferecer emenda corrigindo o vício.
Art. 101. À Comissão de Educação compete opinar sobre proposições que versem sobre:

eleitoral, aeronáutico, espacial, marítimo e penitenciário;
5) uso do.s sín16olõs nadona"is, nacionalidade, cidadania e naturalização, extradição e
expulsão de estrangeiros, emigraçáo e imi_ I}_ normas gerais sobre educação, cultura,
gração;
ffisino e desportos, instituições educatiVas e
6) órgãos do s_erviço público civil dã União
culturais, diretrizes e bens da educação nacioe servidores da administração _direta e índireta,
nal, salário-educação;
do Poder Judiciário, do Ministério Público e
II) diversão e espetáculos públicos, criados Territórios;
________
·
ções .artísticas, datas comemorativas e home7) normas gerais de licitação e contratação
nagens cívicas;
em todas as modalidades, para a adminisDI) fonnação e aperfeiçoamento de re_curtração pública, direta e indireta, incluídas as
sos humanos;
fundações institUídas e mai1tldas pelO -Poder
IV) comunicação, imprensa, radiodifusão,
Público, nas diversas esferas_ de governo, e
televisão, outOrga e ren6V?tção de concessão,
empresas sob o seu controle (Const., art. 22,
permissão e autorização para serviços de raXXVII);
diodifusão sonora e de sons e imagens;
8) perda de mandato de senador, pedido
V) criações científicas e tecnológicas, inforde licença de incorporação de senador às For·
mática, atividildes nucleares de qualquer natuc;as Armadas;
rezã, transporte e utilização de materiais ra9) escolha de ministro -do Supremo Tribudioativos, apoio e estimulo à pesquisa e crianal Federal, dos Tribunais SuPeriOres e de goÇão de teCii.ologia;
vernador de TerritóriO, esColha e destinação
VI) outros assuntos correlatas.
do procurador-geral da República;
Art. 102. À Comissão de Relações. Exte10) transferência temporária da sede do
riores_ e Defesa Nacional compete emitir pareGoverno Federal;
cer sobre:
11} registras públicos, organização admi·
I) proposições referentes aos ates e relanistrativa e judiciáriã do Ministério PúbliCo e
çõ_es internacionais e _ao Ministério das RelaDefensaria Pública da União e dos Territórios,
ções EXteriores;
organização judiciária do Ministério Público e
II) comércio exterior;
da Defensaria Pública do Distrito Federal;
" _]I)_indicação de nomes para chefes de mis12) limites_ dos EStados e. do território nasões diplomáticas de caráter permanente juncional, espaço aéreo e marítimo e bens do
to a goyemos _e~rangeiros e das organizações
domínio da União;
internacionais de que o Brasil faça parte;
13) desapropriação e inquilinato;
IV) requerimentos de votos de censura, de
14) criação, funcionamento_e processo de
aplauso ou semelhante quando se refiram a
juizado de pequenas causas, assistência juríacontecimentos ou ates- públicos internaciodica e defensaria pública, custas dos serviços
nais;
forenses;
V) Forças ArmadaS de terra, mar e ar, requi15) matéria a que se refere o art. 96, 11,
siçõ_es militares, passagem de forças estranda Constituição Federal.
geiras e sua permanência no território nacioIII- propor, por projeto de resolução, a susnal, questões de fronteiras e limites do territópensão, no todo em parte, de leis declaradas
rio nacional, espaço aéreo e marítimo, declaração de guérra e celebração de paz;
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal;
VI) assuntos referentes à Organização das
IV -opinar, em cumprimento a despacho
Nações Unidas e entidades internacionais de
da Presidência, sobre as emendas apresen~
qualquer natureza;
tadas como de redação, nas condições previs- VII) autorização para o Presidente ou Vicetas no parágrafo único do artigo 258;
Presidente da República se ausentaram do território nacional;
V- opinar sobre assunto de natureza juríVlll) outros assuntos correlatas.
dica ou constitucional que lhe seja submetido,
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Parágrafo único. A COmissão Integrará,
por um de seus membros, as comissões enviadas pelo Senado, ao exterior, em assuntos
pertinentes à política externa do Pais.
Art. 103. À Comissão de Serviços de Infra-estrutura compete opinar sobre matérias
pertinentes a:
I) transportes de terra, mar e ar, obr<:~s públicas em geral, minas, recursos geológicos e
hídricos e serviços de telecomun[cações;
.. 11) outros -assuntos correlatas.
Arts, 104 a_ 116.... SuprimidOs.
Art. 117. As Comissões Temporárias
compete o desempenho das atribuições que
lhes forem expressamente deferidas.
_Arts. 118 a 122. Suprimidos.
Art. 123. As comissões reunír-se-ão nas
dependências do edifício do Senado Federal.
Art. 124. ·····························"················· ............ .
a) se ordinárias, nos dias e horários estabelecidos no início da sessão legislativa ordinária,
salvo deliberação em contrário;
b) se extraordinárias, mediante convocação especial para dia, horário e fim indicadoS,
observando-se, no que for aplicável,_o_disposto
neiste Regimento sobre a convocação de sessões extraordinárias do Senado.
Parágrafo único. Em qualquer hipótes_e, a
reunião de Comi_ssão Perrnanent~ ou Temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à Ordem do Dia das sessões ordinárias
do Senado.
Art. 125. As comissões reunir-se-ão com
a presença, no- mínimo, da maioria de seus
membros.
Parágrafo único. A pauta dos traba]hos
da comissão será fixada com antecedência
mínima de 3 dias úteis, devendo ser distnbuída
ãos titulares e suplentes mediante protocolo,
salvo em caso de urgência.
Art. 126. - As deliberações terminativas
nas comissões serão tomadas pelo processo
nominal e maioria" de votos, pi'e-s_enfe a inaioria
de seus membros.
Art. 127. Suprimindo.
ArL 128.. As reuniões públicas, -salvo os
casos expressos neste Regimento ou quando
o deliberar a comissão; Art. 132. As Comissões Permanentes e as
Temporárias serão secretariadas por funcionários da Secretaria do Senado e_teráo assessoramento próprio, constituído de até três assessores, designados pelo respectivo Presidente, ouvida a Assessoria.
Parágrafo único. Ao Secretário da comissão compete, além da redação_ das atas, a
organização da pauta do dia e do protocolo
dos trabalhos com o- seu andamento.
Art. 134. .............................................................
a) declaração de guerra ou celebração de

paz;
b) trânsito ou permanência temporária de
forças estrangeiras no território nc;clohal.
§ 1• ..................................................... -............... .
§ 29 ..................................................................... .
§ 3• ··-······· ..····-····· .. ·····................ -.....................
Art. 136. Suprimido.
Art 137. .........................................._.•._._ ........ .
a) vinte dias para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania;
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b) ··························--..----~==-~,0 .e pelo prazo máximo e_ir:oprorrogável de dnco
§ J9 Sobre as emendas, o prazo é de quindias. devendo ser formulado na oportunidade
ze dias, correndo em conjunto se tiver que
em que fOr cohheddo o voto proferido pelo

serouvidamaisdeumacomissão.
§ 29 Se_ a comissão não puder proferir o
parecer no prazo, tê-lo-á prorrogado, por igual
periodo, desde que o s_eu Presidente envie à
Mesa. antes de seu término, comunicação escrita. que será lida no E:Xpidiente e publicada
no Diáilo do Congresso Nacion.,I. Posterior
prorrogação só poderá ser concedida no prazo
determinado e mediante deliberação do Senado.
§ 3o O prazo da comisSão fica _suspenso
pelo encerramento da sessão legislativa, conttnuando a correr na sessão imediata, e renava-se pelo início de nova legislatura. ou por
designação de novo relator.
§ 49 Será suspenso o prazo' dã comis.S~o
durante o período necessário ao cumprimento
das disposições previstas nos itens 11, III, V e
IX do art. 95-A.
§ s~ O piElzo da comissão, em qualquer
hipótese, não se suspende nos projetas sujeitos a prazos de tramitação, se faltarem apenas
dez dias para o término da tramitação da matéria.

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

relator,_ obedecido o disposto no§ 4 9 deste
§ 19 _ Nocaso-_deconvocaçãodeministro
artigo.
de Estado, será feità comunicação ao presi§ 2° ...........................- ...:
·-- -· -dente do Senado, ql.le dela dará conhecimento
a) ..................................... ,.~-·--=-----·"""".. ,.. ..._...
ao plenáriO.
b) ............... - ..............______________
§ zo Se a prOvidência pedida não depen§ 3? ___ Quando se tratar de proposição com
der de deliberação do Plenário, será tomada
prazo determinado, a vista, desde que não ~fininçiep€ndentemente- da publicação dO paregidos os últimos dez dias de sua tramitação,
cer.
poderá ser concedida por vinte e quatro horas.
Art. 162. Os pareceres poderão ·ser profe§ · 4 ~ ...........................................~_....................._ ..__ - ridos_ oralmente, em plenário, por relator de_§ 5 9 .. :.......... :....- ........:.. _ _ _ ............................. ·signado pelo presidente da Mesa:
§ 6? .......,.: ............................--------..-----a) .............................,.....,.......................................-8) .....-........ :..................._....---~-~--- .....- ..:_.....
b) .................................................................~--~~
b) assiná-lo, uma vez constituído pa~ecer,
c) ...........................................- ...........~~-----com restrições ou pelas conclusões ou decla- =----.:§ J9 Se, ao se:r chamada a emitir parecer
rando-se" vencidos.
-- nos casos do inciso I e alínE:as: ~ b, _c e d
do inciso I! do art. 195, o relator requerer dili§ 7 o .......... ~·------------------- gência, sendo es_ta deferida, o seu pronuncia§ a~ ........................~------·---:-..----- menta- dar-se-á em p]enárió apóS -o cUmpri-§ go __ ~_:.::................~.....,.,_, ____ ~...................... rriento-.dõ·requerJdo_- ·
· __ _
Art. 154 ................................................ -...............
§ 2~ Para emitir parecer oral em plenário
0
) .......................- - - · - - - - · - - - - ---- -õ- relator terá o prazo máximo d.e trinta mib) ...................----~-·---------------···-c) .................~-----·----------·-------

~::::::::::~:::_-_-_-_-_-::-~~·..:::~~~...~---:=

Art 138. Quando a matéria for despachada a mais de uma comissão e a primeira esgotaro prazo sem sobre ela se manifestar, poderá
ser dispensado o _seu parecer, por deliberação
do Plenário, a requerimento de qualquer Senador.
Parágrafo único. ...............................................
Art. 141 .............. ,........................._____

comissão, reunião conJunta com outra comlssão ou diligênciaInterna de qualquer natureza;

1 ) .......................................____.... ___
. ......_______

~

·

2) ............... ....................., _ _ ,_______,..
3) .............. :: ....~----~_·· - - · - - - - --.,......_ __

riüt:Os.---. -~ -t'J1- 164:· S~pllrni~o.

-~1\rt.

e

•

•

•

f 67 .......................... - ...... -----·-,----

a) .....................................:........................;:...........-

.I-'-.

..

-~1~:::::::~:::::::::~::~::-:::::~:~-::~~=·=~=-~ ~.--i~~~~

4 )......:........~----~
.. ~ ~-~~ ~~~~~~::~;:~~:·.:::_::::~~:~.:~.:::~:::::·.:::~::~:--~..:." ..~--~:...~...
§ 1 ~ ................................._
..............____ · ·- Parágra.fo ún. icO~- _A i.nobserVància d6 é:ará-

-- § 2~ .................,_____ ,.......-...... ~------'--§ 3 ç,...
-~~~--------~·
O<. . . . . . . . . . .

te_r·~~reto, c<?[lfidencial ou_res_ervad~~ 9e do:

~ 1·--::::::~:~.'~.'~.'.'.'::::::::.·::·::::::::::::::::::.·::~:=~~~::~~:~:=~=~- ! ~: :::::::::::::::::::::::::::.-._-_---~----~--=---·-_:::: ·~~~;';~~ ~~r~t~;~•;;n~ed~~:6~Jã'Jili~~~:

a) .......................................~····-~--------....- ..-·~---§ 6~

A comissão, ao se manifestar sobre
emendas, deverá reunir a matéria da proposição principal e das emendas com parecer
favorável num único texto, com os acréscimos
e alterações que visem ao seu aperfeiçoamento.
§ 7" As emendas com parecer contrário
das comissões serão submetidas ao plenário,
desde que a decisão do órgão técnico não
alc<!née unanimidade de votos, devendo esta
circunstância constar expressamente do parecer.
§ 2 ~ '......................................................................
§- 8"' Toda vez que a (:omissão concluir
- .._..... - - -·- - tã --Art. 143. ...............H··~~-~0
1) ...................................................
s<:-~ parecer com suges o ou proposta que
2 ) .....................................................,..,. .....................~ erWofva matéria de requerimento ou emenda,
3) nos casos da alínea "b" do incíso 11, será
formalizará a proposiÇão correspondente.
Art. 155. .Suprimido.
final o pronunciamento, salvo recurso interposto por um décimo dos membros do SenaArt. 158. Uma vei assinadOs pelo presido no sentido de ser a emenda submetida
dente, pelo relator e pelos demais membros
ao plenário, sem discussão.
çf~Qmissão que participaram da deliberação,
4) no caso da alínea "c" do inciso 11, será
oS parecereS serão ehviadós à Mesa, juntafinal o pronunciamento da Comissão, salvo
mente com as emenda;; relatadas, declararecurso interposto para diScussão e votação
ções de votos e votos em separado.
da proposição principal.
Art. 159. OspareceresserãolidosempleArts. 145 _e 146. Suprimidos.
nário, publiCadOs tio Diário do CongressO NaArt. 152. o-relatório deverá ser ofereddo
ç[oné!l_~ __ dis_tr_ib_uí_d_Qs_em__avulsos, após manipor escrito.
festação das comissões a que tenha sido desArt. 153. Lido o relatório, desde que a
pachada a matéria.
Parágrafo único. .. ...........................:.................
maioria se manifeste de acordo com o relator,
ele passará a constituir parecer.
Art. fõcr __ .......:-..:_.....
§ 1~ O pedido de vista do processo soI - será despachado pelo presidente da
mente poderá ser aceito por uma única vez
comissão quando solicitar audiência de outra

b) aos projetas de iniciativa do Presidente
da República com tramitação urgente (Const.,
art. 64, § }9),
c) aos projetas referidos no art. 95,..8.
§ 1o Nos casos do inciso D, 0 prazo para
a apresentação de emendas contar-se-á a partir da publicação da matéria no Diário do Congresso Nodonal, sendo de vinte dias para os
projetes de Código e de cinco dias para os
demais projetas.
-

-

u . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u .... ----

-

apurada na fofma da eí.
Art. _168_,_ _A _cciaç_ão__de Comissão Pãrla·
mentar de Inquérito será feita mediarite requerimento de um terço_dos membros do Senado
FederaL
§ 1o O requerimento de criação da Co-

missão Pa(!am,entar de Inquérito determinará
o fato a ser apurado, o número de membros,
o prazo de _duração da comis...<;âo __ e o limite
das despesas a serem realizadas.
§ 2ç Recebido O re(juerimerito," -o presidente _ordenará que seja numerado e publi·
cado.
· § 3~ Ü Senador S0 -poderá integrar duas
Comissões Parlamentares de Inquérito, urila
corno titular, outra como suplente.
§ 4~ A Comissão terá suplentes, em número igual à metade do número dos tttulares,
mais um, escolhidos no ato da designação
destes, observadas as normas constantes do
art. 81,
_
__
•
Art. 169:-rfão se admitiiá Comissão Parlamentar de Inquérito sobre matéria pertinente:_
a) ............................................ ~-~-·-··~··--··----b) às atribuições do Poder Judiciário;
c) ............................................................................ .
Art. 170.- Na hipótese de ausência do relatora qualquer ato do inquérito, poderá o presidente da comissão d~ígnar-ll}e substitutÇl para a ocasião, mantida a escolha na mesma
representação partidária _ou Bloco parlamen~
tar.

~
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Arts.l71 e 172. _Suprimidos.
Art. 173. No exercício das suas atribuições, a Comissão Parlamentar de Inquérito
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de
diligências que julgar necessárias, podendo
convocar ministro -de Estado, tomar o depoimento de qualquer _autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir os indicia-

dos, requisitar de _órgão público infOrmações
ou documentos de qualquer natureza, bem
como requerer ao Tribunal de Contas- da
União a realização de inspeções e auditorias

que entender necessárias. - § 1~ No dia previamente designado, se
não houver número para deliberar, a Comissão Parlamentar de Inquérito poderá tomar
depoimento das teStemunhas ou-autoridades
convocadas, desde que estejam presentes o
presidente e o relatei[.
§ 2 9 • OS iridiciados ·e testemUnhas serão
intimados de acordo com as prescrições estaw
belecidas ria legislação proc·essuarpenal, ap!iw
cando~se, no que couber, a mesma legislação,
na inqUirição de testemunhas e autoridades.
Art. 175. Ao téfmino de seus trabalhos,
a Comissão Parlamentar de Inquérito enviará
à Mesa, para conhecimento do plenário, s_eu
relatório e conclusões.
§ 1e A comissão poderá concluir seu relatório por projeto de_ resolução se o Senado
for competente para deliberar a respeito.
§ 2? Sendo diversos os fatos objeto de in~
quérito, a ·comissão dirá, em separado, sobre
cada um; podendo fazê~lo antes mesmo de
finda a investigação dos demais.

re1ógio do plenário, presentes no recinto pelo
menos ufn vigésimo da composição do Senado, e terá a duração máxima de quatro horas,
sa1vo prorrogação ou no caso do disposto nos
arts. 201 e 202.
§ 19 f4D declarar aberta a sessão, o presi-dente proferirá as seguintes palavras: ''sob a
proteção de Deus iniciamos nossos trabalhOS".
§ 2• ·············-··------------··-·-····-...······-·
§ 3? ................ -.................................................. ..
§ 49 Em qualquer fase_ da sessão,· estando
em plenário menos de um vigésimo da composição da Casa, o presidente suspenderá a
·sessão, fazendo acionar as camp-ainhas durant~__dez;_rrüoutos, e, se_ ao fim desse prazo
permanecer a inexistência de número, a sessão será encerrada.
§ _5a Do peÍiOdo do tempo da sessão descontar-se-ão as suspensões ocorridas.
Art. 181. A prime[ra parte da sessão, que
terá a duração de uma hora, será destinda
à leitura do expediente e aos oradores inscritos
na forma do disposto no art. 19.
§ 1'
a) ......•............. - ......................... _ .........................
b) ................................... _ .......•............................

ç)
· - - - · - --···-----·--·
d) ......................................................................
§ 2• .........................·--··---·--···---·---·

b) ····················································•·······················
c) .............................................................- •.•.. - ....
§ 2•
§ 3~ NosgruposdosindsoSIIIeVl,obededdo o disposto no § 1~ deste artigo, obser-

a seguinte seqüéncia:
a) ...........................................•....•.. : .................
I ) ·····················································-·····················

va~se~á

2)

·······················································••-o•··-···········

b) ·-······-·····-··· ..··"··--···-·-·--···-----··-

!) ............................................................................

21 .........................................................................
3)- suprimido
4)- Suprimido
c) .............................................--··-·-----! ) ...........................................................- .......

2 I ········································--·-····--·······-·----

. 3) Suprimido
4) Suprimido

§ 4' ...................... ·········································-····
a) ....................................................... :.................... .
b) ······························-·············-··-··..-·-----·
1 I ···································-························-··--···-

-2 I ........................................................................... .
31 ·········································-·································
41 ···········································································

_

51 ......................................................................... ..

§ 5>
§ <;•

....................................................... - .......
.

.

Art. 192.
Parágrafo único. Nenhuma matéria poderá ser induida em Ordém do Dia. sém que
expediente será destinado aos oradores da Ho- tenha· sido efetivamente publicada no~ Dián"o
ra do Expediente, podendo cada um dos iJi.s-__ do Congresso NaciOnal e em aVulsOS com,
critos ysar da palavra pelo prazo de vinte mi- no mínimo, deZ dias de aritecedêridà. - ·
nutos.
Art 192-A - Sàhio em ca$os eSpeCi8.is, as-§ 1o ....................................................... , ............ ..
sim considerados pela Presidêncià, das Or~
Art. 176. Suprimiaõ.
§ 2 9 Se algum senador, antes do término
dens do Dia das sessões ordinárias dás-segunArt 177. A COri'tissão Parlamentar de ln~
d9._Hora do. Expediente, solicitar da Mesa ins- das e sextas-feira não constarão matérias em
criçãg para manifestação de pesar, comemo- fase de_votação.
quérito encaminhará suas condu_sõ~._se for
ração ou comunicação inadiável, explicação
o caso, ao Ministério Público, para que pro moParágrafo únicO. O princípio eStabelecido
va a responsabilidade civil ou crimiri~l d_os in- pessoal ou justificação-de proposição _a apreneste artigo aplica-se, ainda, às matérias que
fratores.
sentar, o presidente lhe assegurará a palavra tiverem sua discussão encerrada nas sessões
Art. 178. O prazo da Cori:tissão Parlamen...
na prorrogação.
·
ordinárias das segundas e sextas-feira.
tar de Inquérito poderá ser proirogado, auto§§_ 39 a 6? ............................................................
Art 192-B. .Somente poderá ser submematicamente, a requerimento de um terço dos
Ar:t. 184. ·--·-~---------..___............ .. tidas à deliberação do plenário, em cada sesmembros do Senado, enviado_ à _Mesa, lido
ArL_l85. - ..- _.._________,.., ....____ _ são legislativa, as proposições protocoladas
em plenário e publicado no Diário do CCm- Art. 186~ ~-............................ - ...................... __ junto à Secretaria Geral da Mesa até a data
gresso Nacional. observado o disposto no §
Art. _187. A Ordem do Dia terá início, im- de trinta_ de novembro.
49 do art. 77.
- preteriv€lemnte, ao término do tempo destiParágrafo único. Ficam res_sQlyadas do
Art. 178~A Nos atas processuais, aplicar- nado à Hora do Expediente, salvo prorroga- disposto neste artigo, as matérias dfl. compe·
·
se-ão, subsidiariamente, as disposições do
ção.
tência privativa do Senado Fed,era,J relacionaCódigo de Processo Penal.
Art. 188. As matérias serão incluídas em
das no art. 52 da ConStituição .e~ ~m casos
Art. 179. .. ............
--c ___ Qrdem do Dia, a juízo do presidente, _segundo
exo;pcioanis, até três matérias·, pqr _decisão
1- ordinárias, as realizadas de segunda' a
su_a antigüidade e importância, observada a
da Presidência e c;onsenso das.lider_anças.
seguinte seqüência:
quinta-feira, às quatorze horas e trinta minutos
_ 1- matéria urgente de iniciativa do Presie às sextas-feira, às nove hOras;
Art. 193. ·····-····-·······-···-·······-'··· .. ~:c.:.c.........
§ 1o ...... : ........................................ ,._.................. ..
11- extraordinárias, as realizadas em dia ou dente d_~_RepúbUca, com prazo de tramitação
§ 2~ Nos avulsos da Ordem dO Dia devehorário diversos dos preftxados para as Ordi- esgotado (Const., art. 64, § 2<?);
·
rão constar:
nárias;
U- matéria em regime de urgêncla do art.
a) os projetas ·em fase de recel:iifnénto de
III- especiais, as realizadas para comemo- 371, "a";
emendas perante a Mesa ou comjssão;
ração ·ou homenagens.
Til- matéria preferencial constante do art.
· /J) os projetOs_em fase de apresentação do
195_Jncis-o II, ~egtindo os prazos ali previstos;
Parágrafo único. ......... .-............................ ;........
recurso a que· se -refere o § 39 do· art 95-B;
a) ...............................................__.._._..........._.__-"
IV- matéria em regime de urgência do art.
c) as proposições que deverão figurar em
b) ..................................................................~-~71, "b";
c)
~~------v- matéria em regime de urgência ·do art. Ordem do Dia nas trê:s. sessões ordiitárias seguintes.
d) ................................................_
.32L."c";
§ 3", Nos dados referidos no parágrafo_ anArt 180. Asessãoordináriat_<!!.fáinfcio,de
VI-matéria em tramitação normal.
segunda a quinta-feira, às quatorze horas e
§ 19 ....................... ~..--~-~~..-~-..~H ~·-----·-· terior, haverá indicação expressa dos Prazos,
.trinta minutos e, às s_extas, às nove horas, pelo
a) ..................................
número de dlas transcorridos e, nb ·caso da:
m

••• -

. . .-

v ................................................

Art. 183.

-o tempo que seQuir à leitura do

-

--

..

v . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ _

Abril de 1989

alínea a, da comissão que deverá receber as
emendas.
Art.
195
-~~~~~~
! - .....
-.. ,....................
.... ,,,,....,.. ,.,,~...........
..

11- .................................._ ...

d) escolha de chefe de missã_o diplomática
de caráter permanente;
e) requerimento para realização de sessão
secreta (art. 214).

11 ...............................................................................
§ 1' ..........................................................................
§ 2• ............................... _ .........- - - .--.-.--

a) ........................................

b) de projeto de lei ânua ou que tenha por

fim prorrogar prazo de lei, se falta_rem dez dias,
ou menos, para o término de sua vi!;lência
ou da s_essão legislativa, quando o fato deva
ocorrer em período de recesso do Congresso,
ou nos dez: dias que se seguirem à _instalação
da sessão legislativa subseqüel'tte;
c) de projeto de decreto legislativo referen-

te a tratado, convênio ou acordo internacl.onal,
se faltarem dez dias, ou menos, para o término
do prazo no qual o Brasil deva manifestar-se
sobre o ato, em apreço;
d) de projetes com prazo se faltarem dez
dias para o término da tramitação.

Parágrafo único. Nas hipóteses das
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alí-

neas "c" e "d" do inciso ll, o projeto emendado
voltará à Ordem do Dia da segunda sessão
ordinária subseqüente, salvo s_e o encerramento da discussão se der no penúltimo dia do
prazo ou da sessão legislativa, caso em "'que._
a matéria terá a mesma tramitação prevista
para o caso doart. 371, "b".
c) da dispensa da Hora do Expediente ou
da Ordem do Dia.
-

Art. 224. Será elaborada ata circUnstanciada de cada sessão, contendo, entre outros,
oS-inciaenles, debates, declarações da Presidência, listas de presença e chamada, texto
das matérias lidas ou votadas e os discursos,
a qual constará, salvo se secreta, do Diário
do Congresso_ Nacional, que será publicado
diariamente, durante as sessões legislativas ordinárias e extraordínárias, e eventUalmente,
nos períodos de recesso, sempre que houver
matéria para publicação.
§ I' ..........................................................................
-§ 2~ Quéili.do o discurso, requisitado para
revisão, não for restituído à TaqUigrafia até
às dezoito horas do dia seguinte, deixará de
ser incluído na ata da Sessão respectiva, onde
figurará nota explicativa a respeito, no lugar
a ele correspondente.

§

3•..................

·-------

Art. 226. Ê permitido ao Senador enviar
à Mesa, para publicação- no Diário do ÇongressoNacfonal e inclusão nos Anais, o discurArt. 197. Em casos excepd6miis, asslm- sO que deseje proferir na sessão. dispensada
considerados pela Mesa, e nos sessenta dias a sua leitura.
que precedem as eleições_ gerais, poderão ser
Art. 234 ................................................................
dispensados, ouvidas as lideranças, os perío~
1- Propostas de emenda à Constituição;
dos correspondentes à Hora do Expediente
D-Projetas;
ou à Ordem do Dia.
m..:.. Requerimentos;
IV -Indicações;
Art. 199. Esgotada a Ordem do Dia, o
V- Pareceres;
tempo que restar para o término da sessão
VI- Emendas.
será destinado preferencialmente ao uso da
Art. 235 ... :..................................... ~......................
palavra pelas lideranças e, havendo tempo,
pelos oradores inscritos, na forma do disposto
no art. 19.
a) projetas de lei, referentes a matéria da
Art. 20l ..............................................................
competência do Congresso Nacional, com
sanÇâO do Presidente da República;- Parágrafo único. Suprimido.
Art. 210. A sessão extraordinária, convob) projetosdedecretolegislativo,referentes
cada de oficio pelo Presidente ou por delibea matéria da competência eXClusiva dÕ-Conração do Senado, terá o mesmo rito e duração
gresso Nacional;
da ordinária
c) .............................................................................
.

Parágrafo único. ............._.._.-._.;,..._;:,..._..".~"·-~~·
Art. 211. Em sessão extraordinária, s6 haverá oradores antes da Ordem do Dia, caso
não haja número para as deliberações.
Art. 212. 0 Presidente Prefixará dia, horário e Ordem do Dia para a sessão extraordinária, dando-os a conhecer, previamente, ao

!e:I~~~ :~~~f~!~ã~.u

através de qualquer
Parágrafo único. .. .........~ ............. ;,;.~...... ~···--~
Art. 215. ......................- ...................-~--Parágrafo único. O Presidente poderá ad-

~:d:e~e::J~~~=~!~~~~~::.esença dos

238
__-_ __
- 1- d-ep-endentes âe decisão_ da Mesa, re-

_ _Art.

querimento de informação a Ministro de Estado (Consl, art. 50, § 2~);
II- dependentes de despacho do Presidente:
a) de publicação de informações oficraiS no

Diário do Congresso Nacional;
b) de esclarecimento sobre atos da admi-

hiS~)a~ão i~fer;;a

jo.

S~_nãd?;
. en
e re ra a e 1n 1caçao ou requenm -

to;

~f~~~~~~~se~~~ã~e~t~~~s~i~

apresertça,-ho rníriiniO, de um décimo da compo-

Art. 220 .......................... :.:..~ ........... ,____ · sição do Senado:
·
a) de licença para tratamento de saúde;
I .................................................._......
a) ........................................." ...._.._.._. ...,~---~ --,- b) de prorrogação do tempo da sessão;
b) ............................................. ._. ... ,...............,.__-~
c) de homenagem de pesar, inclusive !ec) perda de mandato ou :suspensão de imuvantamento da sessão.

nidades de Senador durante o estado de sítio;

Parágrafo único. Suprimido.

i293

Art. 239. Os requerimentos de ii'1forma:.
ções estão sujeitos às Seguintes normas;
1- serão admissíveis para esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação
do Senado ou atinente a sua competência fiscalizadora;
11- não poderão conter pedido de providência, consulta, sugestão, cOnselho ou interrogação sobre propósitos da autoridade a
quem se dirija;
---111-Ildo$ no Exped.iente,·serã.o despachados à Mesa para decisão;
_ IV- se Jfeferidos, serão soliçj~das, ao Ministro de Estado competente, as infoimãções
r~queridas, ficando interro~pida a tramitação
da matéria que se pretenda esclarecer. Se indeferido, irá-ao Arquivo, feita comunicaçao ao
Plenárto.
V- as informações recebidas, quando se
g_iginarem à elucidação de matéria pertinente
à proposição em curso no Senado, serão incorporadas ao respectivo proce_sso.
§ 19 Ao fim de-trinta dias, quando-não
hajam sido pre~~das as informações, o Sena-:.
do reunir-se-á, dentro de setenta e duas horas,
para declarar a OcOITência do- fato e adotar
as providências decorrentes do disposto no
§ 2 9 do art. 50 da:-CoriStirUiÇão.
- § 29 Aplicam-se, no que couber, as disposiÇões do parágrafO ariterior ào caso de forne-cimento de informações falsas.
·
Art. 252. Se hoUver mais de um parecer,
de conclusões discordantes, sobre a mesma
matéria, a ser _submetido ao Plenário, proc_e-:
der-se-á de acordo com a norma .estabelecida
no parágrafo único do art. 250.
Art.253 ..........................................~ ...............~--·".
a) .....................................................................~ ...... .
b) em sentido contrário à proposição quan-

do se trate de proposta de emenda à Constituição, projeto de lei ou_ de_ resolução;
c) ............................................................~ ................ .
d) que importe_ aumento da despe"sa pre-

vista (Const, art 63):
1) nos projetes de iniciativa do Presidente
da República, ressalvado o disposto no art.
166, §§ 3~ e 4 9 da Constituição;
2) nos projetas sobre organização dos serviços administrativos do Seriado Federal, dos
Tribu_nais Federais e do Ministério Público
(Const, art 63, 11).
Art. 254. À_s comissões é admitido oferecer submendas as quais não poderão conter
matéria ~stranha à das respectivas emendas.
. P'arágrafo único. Suprimido.
Art. 255. A e-merida não adotada pefa comissão (art. 243, 1), poderá ser renovada em
plenário, salvo se .unânime o parecer pela r_ej_e_iç@._

Art. 256. Nenhuma emenda será aceita·
sem que o autor a: tenha justificado por escrito
ou oralmente.
Parágrafo único. A justificação oral de
emenda em plenário deverá ser feita no prazo
de _que seu aufor dispuser para falar no Expediente da sessão.
_Art. 25 7. Suprimido.
Art. 258 ................................................................
Parágrafo único. Quando houver dúvidas
sobre se a emenda apresentada como de re-
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dação atinge a substânc:ia- da proposlçilo, ou-

sert:~penho de missão, só·será lido quando
vir-se-á a Comissão de Constituição, Justiça
presente seu autor:
-e Cidadania.
_
-Aff. 267. Considera-se autor d.a proposi~Art. 25g f,_
.......
ç_ão o seu primeiro signatário quando a Consti1- perante a comissão, quando se tratar · tuição ou este Re_gimento não exija, para a
de emenda apresentada de acordo com q d_issua apresentação, número determinado de
posto no art. l4I; _ __
subscritores, não se considerando, neste últi0 _perante a Mes~no prazo de cinco ses-: mo caso, assinaturas de _apelamento.
sões ordinárias, qu~ndo se tratar de emenda:
- Art. 269. ·····~-·~·---··-------...._____
a) a projeto de alteração- ou reforma- do
Parágrafo único. A proposição de comissão
dev_e ser assinada pelo seu Presid_ente_~ memRegimento-Interno; -~·
b) aprojef.odedeçretolegislativoref~fente
bras, toiaiiiandO, pelo menos, a maioria _da·
sua composição.
,
a prestação ele conta~ do Presic;lente da Repú-

blica;

Art.

279. ···~·~-·~·-······,-:-··-·········-···

aos projetas mencioné!dos no art. 95-8,
I)'"'''''''"·····--..···--------·-----·--·....,. quando houver interposição -de recurso~
I -··---..--.
~................:,:.
c)

pa~~ce:~!~J:~~i, e~::oa~n~~ri:e4:ti~~~ çã~

missões;
_
e) ao projeto,_era_tymo- único, que obtivlir
parecer contr~rio, quanto a_o mérito, das.comíssões,desdequeadrnítidorecursoparasua
tramitação.
__
III ...................... ___......,-...· - - . - - - -

as Propostas de Emenda à Constitutb) os Projetas de Lei da Câmara;
c) os Projê•tos de Lei db Senadp:
d) -os Prójetos de D~c:reto {egisJativo, com
espedfic~Çãb'da·-casa deoçigem;.
e) ós Projetes de Resolução;

-0) -· 05 ~ecf~e~~entos;

f, . .:.'.".'.-.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.": ·. .-.........---------.-- '-~} :

;a:~res~; .

2) ...............----.-----------.-~ _ _TI) as emendas_ serão numeradas, em cada
J)........................
_ _
___
.....".. .~run:~ pela ordem·dos artig_?s d~ proposi~ão

4 ) .........- .....·-·---...- -..... .....,.._....,_,...__

_enienâada, guardada a sequência determmab} ............. -~......____......_,....:__ ~d~ p~la .sua· natll~eza •. a saber: .supressiva.s,
1) requerimento que diga respeito à orde- substitutivas, mod1fica~vas e aditivas;
nação das matérias _da Ordem do Dia ou a
m) .................:............ -·-·--·-··--·-....._...
· ·' '
iV) as emen~as da ~âméJ-r_a :~rão ane~proposlção.dela cÓn~tãnte;. .
2) emenda a projeto E:m turno sup,eme.nd~ ao proces~o do proJeto pnm1tivo e tram1_ '·
_tarao com o numero deste.
tar, ao anunciar-se .a.sua discussão.
c} ············---...· · - - · · · - - - · ·
~ 1' ·······················----~--········---·-··
· · -~~ 29 Na~ publicaç~es referentes aos p;o1 ) ...........................~··-.-.2) ............___., _ __
.......-.....,.,_-_ Jetos ~m l'e\'!.~ão, mencJona~:-~e-á, entre parend) ...................... _ _ ...,. ______ ,:._=._::·~ -t~e_!õ-~ õ núméro na Casa de origem, em segui~
1) adiamento de discussão _ou votaÇão;
dã ao qu,e .lhe ;oub17r no Senado.
. .·
2) enC:errarnentQ d~ di,sçus~ão;
. § 3ç Ao nu~e:o · correspondente~ a c~d~
3) dispensa de dis<;u~são;
~.e-~da de: ~omJssao acrescel}tar~se-ao as 1rn4}, votação por det~rmiqa_do proc~~isO;.
oa1s ~~·
.
, .
.
. . ~
.
5) . votação ern glof?q ou parcelada;
.
§ 4 A :ment;i~ _q}'e su~~titUJr m!egral6) destaque de di;SpositiyQ ou emenda p?Jmente o ~roJeto ter?, em s:~~d~ ao. nll:me_:o,
ra aprovação, rejeição, vo~ação em separaçl.o entre ~arentes_es: a mdkaç.;~o sUbstitutivo.
ou constituição de proposição autônoma;
§ 5· Supnm1do. _
.
~
7) retiradadeproposiçãoconstantedaOr_Art. 272.: A votaçao d~ apo!amento_nao
dem do Dia.
·
setá errc~mhada, salvo se algum Senador
e) ..- ............~-·------·- p~9-~~~ _p_~!avra para combatê-lo, caso em que
1) ................. "'"" ___ "'~-----· ......____ o encaminhamêntó ficará ádstrito a um Se(l.a0

2) de sobrestamento dq_e_,studo__ d~proposição (art. 370, parágrafo único).
Quando os projetes receber~m

Art. 278.

pareceres contrários, quanto ao mérito, setão
tidos como rejeitados e arquivados definit,lyamente, salvo recurso de um décimo dos merobrOs dO Senado no s_entido de sua tramitação.
Parágrafo único. A comunicação do arquivamento s~á feita pelo Pfesi"dente, em plenário; Podendo o recurso _ser_ ~presentado rio
prazo -de Quarenta e ·oito horas contado c;la_
cOmuiliCãÇão~
_· ·_ _ _ __
_
Art. 279. A deliberaçãq_ do_ Senado ser~:

I)·························-·-····:··-·-·------....-~--·----·

- a) - ···· .. v·~~

... ,.._'..:..:., _ _ _

b)

...............:-----:---·..................,_.___.....,

ff1....~::::::::::::::::::::::::===~~.::. __.
al

projeto;
.................. _____________.____
1) ............. m .. v·.._~..- - - - · - - - ·-- 2) publicação de documento no "Diário
do Congresso Nacional'' para transcrição nos
· b)

An;;s; 1ndusão_em_Ordem do Dia ele matério

que nã o tenha recebido parec_er no prazo regi~
menta1 (.;'!rt. 195 , I);
4) audiência de comtssão que não tenha
oferecido parecer no prazo regimental (art
138,_parágrafo único);
5) dispensa de parecer da comissão que
haja esgo~ado o prazo a ela destinado (art.
.138, CLiput);
- · -..
·
6)- c;ôrlstituíção de-COmissão Tempoi'árta';
7) vqtq __de_ ce~ura, de aplauso oi..J semeIharite (ãrt245);
· . ~~~
8) tramitaçãO em COnJunto; de projetOs reguiando a mesma matéria (art 282); - _ .
9) comparecimento dé Ministro de Estado
ao Plenário;
10) retirada de proposição não constante
da Ordem do Dia (art 280, § 29, "b", 2);
__
,- 11} reabertura da discussão de matérianão, constante da Ordem do Dia;
12) sobrestamento do estudo ·de prepaslção;
13) suprimido.
lll) ................................- · - - - ·..- - - - ·
Parágrafo único. Ao ser anunc:iado o Jequerimento constante do item 3 da alínea "c..
do inciso II, será dada a palavra ao Presidente

~)·s~~;~~:;j~~~..~---·------~~· d~~~~~~~1~r~~~~~ gu~~~~ ~:~~;~~:~b ~= ~ a~~~:r :~b~u: ~;o~~ê:~:~~~e~~lcJ~a
{) ...............-~··-----.-~--··---H.. .-.~;.
.

_ __

~

Art 262. AS propoSições~ salvo os reCJuerímentos, devem ser aêompan}Jadas de juspti-

cação oral ou escrita, obseryado o disposto
noparágrafoúnicodoatt256.
a) Suprimido.
b) Supri~ido.
_ _
_.
Parágrafo unlco...............--.-..............._ _ ,__
Art. 264. As matérias ·constantes de projeto de lei rejeitado somente poderão ser objeto de novq projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta
dos membros do Sen_~c;lo (Consl., ~rt. 67). :
Art 266. O projeto ou_requenmento de
autoria in_di0dual "de_ Senadc::r, s_alvo req_u_erimento de licença e de autonzaçao para o de-·

do apoia':'llento é de um décimo da composição 'dO Se!lado.
Art." 276 .. ·...:......:........----....:_.;..:...:..:.. :. ..·......~..
11- de decis_ão da Mesa; nO: caso· do· 'àrt.

0

• • Art. 282. Havendo, em curso no Senado,
dois ou mais projetes regu1ando a mesma tnatéria, é lícito proniover sua tramitação em conjunto, medíante ·deliberação elo Plenário, a re2J$,I;
- · -qi..leriri1entô dé qualquer comissãO ou· Sena:2) de decisãa .. do Pn~~Jpente, n9s_ casos
dor.
dos arts_. 237 e 23_8 U·
Art. 294. A::.-.proposições em curso no Se-3)- "de deliberaçâo'de Comissão, na fOrma
nado são subordinadas, em sua apreciação,
do art. 95-B·
·
·
a um Unico turno de discuss.ão e votação, salvo
~ 4) de deÍiberação do Plenário, nos demais
proposta de emenda à Constituição ..
casos;
Parã.grafo único.' Havendo substitutivo inteM: 277. .... :..'~ .................,,___...,.....:.....,.,..._,,. ___ gral, aprovado "pelo Plenário no t4rno único,
Parágrafo úniCo. Quando Se tratar de re-- o projeto.sE:r~ ~ubmetido a turno suplementar.
querirnento, s6 serão suP_rnetidos à apreciaArt. 295. Ca:da turno _é q:mstitl.lído de disção_çlas<Comissõ,es_os seguintes:
1) de voto da censura, de aplauso ou seme- cussão e vOtaÇão.
· Arts. 296 -a 302. Suprimidos.
Ihante_(art. 245);
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Art. 304. Anunciada a matéria, será dada

pareceres das comissões e o início da discus-

são ou vot:J.ção correspondente.
1) Suprimido.
8) ............... ,_, ______ .....____,.,~--===-= 2) Suprimido.
b) por deliberação do plenário, a requeriArts.. 31A e 315. Suprimidos.
mento de qualquer senador, quando já houvef.rt. 316._ Sempre que for aprovãdo subsrem falado, pelo menos, três senadores a favor
titutivo integral a projeto de lei, de decreto
e três contra.
legislativo _qu de resolução em turno únicó,
1) Suprimido.
será ele submetido a twno suplementar.
2) Suprimido.
§ 1~ No:? projetes sujeitos a prazo· de traAr!. 307 ................____
.....~·-mitação,- O Túffio suplementar realiZar-se-á
Parágrafo único.· A dispensa da discussão
quarenta e oito horas após a aprovação do
deverá ser. requerida ao ser anunciada a masubstitutivo, se faltarem oito dias, ou· menos,
téria.
para o término do referido prazo.
SEÇÃO IV
§ 29 Poderão ser oferecidas emendas no
Da Proposição Emendada
turno suplementar, por ocasião da discussão
Art. 308. Udos os pareceres das cernisda matéria, vedada a apresentação de novo
sões sobre as proposições, em turno único, substitutivo integral.
Art. 322. As deliberaçõ-eS do Senado see distribuídos em avulsos, abrir-se-á _.o prazo
de cinco sessões ordinárias para apreSentação
rão tornadas para maioria de votos. presente
a maioria absoluta dos seus membros (Const.,
de emendas, fmdo o qual a matéria, se emendada, voltará às comissôes para exame.
art. ~ 7), salV<? n9s _?eguintes _c;a?çs, em que
Parágrafo único. Não sendo emendada, a
serão:
proposição·estaráemc_ondiçõesdefiguraiem
l-por voto favorável de dois terços da
Ordem do Dia, obedecido o interstício regicomposiçâo _da Casa:
mental.
a) sente~ça conden~tória nos casos previsArt. 309. ...:: ...:.: ................- ........._,____ tos. noS incisos I Ddo art. 52 da Çqnstit!Jição;
h) fiXação de alíqootas máximas nas operaParágrafo _único. SuPOiTltâO.
Art. 31 O. A discuSSão, salvo nos projetas
ções internas, para resolver conflito espedfico
em regime de urgência, poderá ser adiada,
que envolva interesse de Estados e do Distrito
mediante deliberação do plenário; a requeriFederal (Const., art. 155, § 29, V, b);
menta de qualquer senador ou comissão pàra
. c) suspensão de imunidade de Senadores,
os seguintes fins:
durante o ~tado de sitio_ (Const, art. 53, §
a palavra aos oradores para a discussão.
Art. 306. ..............•...•~~-.--..- -

e

a) ......... :........................._ ... ,
.....:..
b) ...........................~·----··- ..........____
c) ....................................... ~..· - - - - ·
d) ............................................:::·:::
..-:::..
e) ...................................-·->·-9
§ 1 O adiamento previSto na alínea_ C não
poderá ser, superior a trinta dias, s6 poderá
ser renovado_uma vez, por prazo não superior
ao primeiro, não podendo, em qualquer hipótese, ultrapassar o perfodo da sessão Jegislativa.
§ 2 9 Não se admitirá requerimento de audiência de _comissão ou de outro órgão que
não tenha competência regimental ou legal
para se manifestar sobre a matéria.
§ 39 O requerimento previsto na alínea b
somente poderá ser recebido quando:
a) a superveniência de fato_ novo possa justiftcar ·a alteração do parecer proferido;
b) houver omissão ou engano manifesto
no parecer;
c) a própria comissllo, Pela maioria de seus
membros, jogue necessário o reexame;
§ 49
requerimentó previSto rías alíneas
a, b e c será apresentado e votado ao se anundar a matéria .e o das alíneas de e, em qualquer fase_da.discussão.
§ 5'? Quando, para a mesma proposição,
forem apresentados dois ou mais requerimentos previstos na alínea c, será votado, em primeiro lugar, o de prazo mais longo.
§ 6 9 Não havendo_ número para votação
do requerimento, ficará este prejudicado.
Art. 311, SuPI-iiniâO. -----Art. 312. É de quarenta e oito horas o interstício entre a distribuição de avulsos dos

:;===:-

o
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7•);

11- por voto favorável de três quintos da
composição da Casa, proposta de emenda
à Constituição (Const, ãrt. 60-, § 29);
JII- por voto favorável da maioria absoluta
da composição da Casa:
. _a) projeto .de lei complementar (Cánst, art
69);
b} exoneração, de ofício, do ProcuradorGeral da R~púl;:JUca; antes do término de seu
r:nanda,to (Coflst,. art. 52, Xl);
c) perda de mandato de senador, nos casos
previstos no art 55, § 2 9, da Constituíção;
d) aprovação de nome indicado_ para ministro do SupremO Tribunal Federal (Const,
art. 101, parágrafo únic.o) e para ProcuradorGeral da República (Çonst, art.128,,§, 19 );
_e)_ ·aprovação_ de,ato ào presldente_da República que decretar o estado de. defesa (Const.,
art 136, ·§ 49);
,- - - - - · .
I} autorização ao presiderite da _República
para decretar o estado de sítio (Const, art.
137, parágrafo único);
g} estabelecimento é:ie alíquotas mínimas
às operações e prestações interestaduais e de
exportações {Const., art._15;i, § 29, [V);
- .g) estaJ?elec~ento de alíquotas mínimas
nas -operações internas (Const art. 155, § 29,
V, 3 );
i) autorização de operações de crédito que
excedam o montante das despesas de capital,
mediante ~rêditos suplementares ou espedais
específicos (Coilst., art. 167, III);
IV- por voto favorável de dois quintos da
composição da Casa, aprovação da não-renovação da concessão ou permissão para o ser-
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viço de radiodifusão sonora e de sons e imagens (Const., art. 223, § 2•).
V- por maioria de votos, presentes um dé..
elmo dos senadores, nos requerimentos compreendidos no fnciso II do art. 238.
Parágrafo único. .. ..............................................
Art. 325. -·····-""""'"
a) .................................................................- 1) exoneração, de oficio, do ProcuradorGeral da República (Const., art. 52, Xl)
2) perda de mandato de senador, nos casos previstos no art. 55, § 29, da Constituição;
3) prisão de senador e autorização da formação da culpa.;no caso de flagrante_ de crime
inafiançável (Const., art. 53, § J9);
4) suspensão das imunidades de senador
durante o estado de sítio (Const., art. 53, §
7•);

5) escolha de autorldades;
12) ............................... _ .....____________ _
c) ....................................,_______ _

Parágrafo único. Suprimido.
Art. 327. .. ............................________
l ......................- ..- · - - -..- - . II- o voto dos lideres representará o de
seus liderados presentes_,,permitida a declaração de voto em documento escrito a ser
encaminhado à Mesa para publicação;
DI- se for requerida verificação da votação,
será ela repetida pelo processo nominal;
IV- o requerimento de verificação de vota·ção só será admissível se apoiado por três
·
·senadores;
V- procedida a verificação de votação e
Jcon~tatada a: éxistênciã.- de número não será
permitida nova verificação antes do decurso
de uma hora;
VI- não será admitido requerimento deveriflcaç.!'Jo se a Presidência já houver anunciado
a matéria seguinte;
Vll- antes de anunciado o resultado, será
lícito tomar o voto do senador que penetrar
no recinto apóS a votação;
V(ll- verifiCa& a falta de quorum, opPresidenfe suspenderá a s_eSsão, fazendo acionar
'as ·campainhas _durante dez minutoS, após o
1
q1le esta será reáberta., procedendo-se nova
votação;
IX- confirmada a falta de número, ficará
adiada a votação, que será reiniciada ao voltar
a matéria à deliberação do plenário;
X- se, ao processar-se a verificação, o re. querente não estiver presente ou deixar de
-votar, considerar-se~ corno tendo dela desistido;
. · ,Xl- considerar-s~á como requerida verificação qualquer .dúvida levantada, durante a
votação, sobre a existênda de quorum.
Art 332. Os votos em branco e as abstenções verificadas nas votações serão computados para efeito de quorum.
Parágrafo único. Suprimido.
· ,Art. 333. Suprirnldo.
',-Art 334. Terminada a apuração, o pí-esi·
dente proclamará o resultado da votação, especificando os votos favoráveis, contrários, em
branco, nulos e as abstenções.
· Art. 335. A votação realizar-se-á imediatamente após a discussão, se este regimento
não dispuser noutro sentido.
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1) suprimido
2)- suprimido
Art. 343. Anunciada a votação de qual-

quer matéria, é lícíto_a_o senador usar da palavra por cinco minutos para encaminhá-la.
Art. 345.

. . . . . . .=
..=...=. =-~~:~:_:_:_::

Art. 378. tlo_eoç_éLroinhamento da votação de_ requerimento de-urgência, poderão

usar da palavra, pelo prazo de cinco minutos,
um dos signatários e um representante de ca-

da

parti~o

ou de bloco parlamentar; quando

se tratar_ de requerimento de aUtoria de con;~ls
são, pôderão usar da palavra ó seu presidente

;,. ---_-_- _l·E~~~;· ~.-~~:-.~.-:.~~:~·~ :~~~~-:~_::::

. ············~· ,- 1- imediatamente, nas_ hipóte$es do art.
-de "senador, solicítando de órgão estra- ·· --371, a e b, podendo o relator sollcitar prazo

nho ao Senado a remessa de documentos;
-de cómisSão ou Séhador, solicitando informações ofiCiaiS; • -'de comissão ou Senador, solicitando a
publicação, nd Diário do Congresso Nacional,
de informaÇões oficiãíS;

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

não excedente a duas h·oras,
l i - ..................~.m.----------···-·-···§ 19
§ 2~>

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

O parecer será ortU nos casos do-arl
371, a e b, e, por motivo justificado, na hipótese do art. 3_71 ,_c.
§ 3~> Suprimido.
Art. 383. ···-------.--...:-.- .-··--1- nos casos do art. 37), a e ~. os pareceres ser.ao proferidos imediatamente, porrelator desigoa.do pelo presidente, o qual poderá
pedir o prazo previsto no art. 381.1;
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§ 1" A COns~ição não poderá ser emendada na· vigência -de íntervenção fed~ral, de
estado de defesa ou de estado de sítio (Const,
atl 60, § 1•).
§ -29___ A propOsta será-discutida ~ votada
em dois turnos, considerandp-se aprovada, se
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos
senadores (Const., art. 60, § 2ç).
§ 39 Não será objeto de delfberaç:ão a prop~:ista de emenda tendente a abolir_(Const,
att 00, § 4•. I. II. UI e IV)'
I - a foi-ma federativa de estado;
[-o voto direto, secreto, univérsaLe periódico;
Til -~à separação ·aos- pOderes; _ _ _
W --OS_ direitos e garantiaS individuais.
Art. 388-B.- A propoSta_ser_á lida nO expediente, publicada no Diário do Coogr.e~o Nadcirial e- em avulsos, para _distribuição aos
~nadore_s.

~-""3"S'S-C _Nás q'uarenta· e· oito horas seguintes à leitura, será designada pelo presidente_ Cornfs.sãQ- de dez..ess.eis merol;lrps para
emitir parecer SObre a matéria no· prazo de
trinta dia,s, improrrogáveis. observado o dis11 - ···························------·
-··--- posto no art. 81.
Art- }85._ O turno suplementar de matéria
ParágrafO Único. 'Iritegrarão a COmissão
Art. 350. ----··-~-.- - - · · · ·
emfegime de urgência serã realizado imedia- pelo menos sete membros titL.:!ares da Çomis§ 19 O requerimento deYerá ser apresen·
tado e votado como preliminar ao ser anun-__ tamente após a· aproVação, ém turno único, . são de_Çonstituição,Justiça e Qdadania.
-do substitutivo, podendo ser concedido o praArt. 388-D. Cmco di~ após a-publicação
ciada a matéria.
. _
zo de vinte e_ quatro horas para a redação
do parecer ho Diário do Congresso Nadonal
§ 2~ Não havendo número para a votado vencido, quando houver.
e distribuição_ em avulsos, a matéria poderá
-çãó, o"requerimento fic;ará sobrestado.
Art 388. São considf!radas em regime de
ser incluída em Ordem do Di~.
.
Art. 351. Proclamado o resultado da votaurgência, 'independentemente de requerimenção,· é !feito ao senadQr. en~inhar à Mesat
to:
Art. 388-E Pecorrido o prã:io_ d'e :que trata
para publicação, ·declaração de voto.
·
1 - ···················--·--··.
· - - - o_ art. 38~-ç_ S;em que a comfssã9 hí!lja profeParágrafo único, Nã.o lJC!-verá declaração
a) autorizar o presideJlte da República a de-:
rido_ seu pa_~_ce~, ou ·pedido :a- ProiTOgação.
de voto se a Qeliberação for. secreta, não se
ciÇ~rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que
a prop9sta c_ie e!T)enda à Constifulçao será cocompletar por falta de número ou se não for
forças estrangeiras-transitem pelo território nalocada em Ordem do Dia, a "!irri de que o
suscetível de encaminhamento.
cional ou n~le p~nnaneçam temporariamente
Plenário delibere se deve ter prossegUimento.
Árt 352. --··
. . .. .:.............•...- ·,(Cõnst; art. 49. II):
·
§ 1ç -Se 6 pronunciamento do Ptenário for
Parágrafo único. A- redarão dos projetas_
b) aprovar o estado de defesa e a intervencontráriO ao prosseguimento, a propOsta será
de lei da Câmara deStinados à sanção será
considerada definitivamente rejeitada e reco· dispensada,. salvo se houver vicio de língua~· ção federal; autorizar: o esta,ct.o de s(tio .ou suslhida ao afquiVo..
-- - · ·
·
pender _qualquer des~s mediçlas (Const, art
gem, d~feíto ou erro manifeSto a corrigir.
49.1V);
§ 29 Aprovado o prosseguimehto, a matéArt. 353.
privàt.ivO ·da coi"nlssãQ para o
li-com tramitação prevista para o caso
ria será consfderada incluída em Ordem do
estudo da matéria, redigir ó Vehddo nos casos
do art. 371, b, a matéria que objetive autoriDia, em fase dedisi;;Ussão, em priineiro turno,
de:
durante cinco ~essões .ordinárías consecuti·
I - ............. ···~·----·--·-----·-- : ç : púab~~ o presidente e o vice~~residente
vas, quando wderão ser oferecidas emendas,
IT- proposta da emenda à Constituição;
P 1ca se ausentarem do Pa1s (Const
assiriadas por um terço, no mínimo; dos mem111-··············-~---------· att49,!U).
bros do Senado.
Àrt. 354. Nos projetes da Câmara eni.enParágrafo úniço:-- Te~ãp, ãinda, a tramita§ 39 Não será recebida_ emend.a.que não
dados pelO 'senado, a reda:çáo finallim[tar-se:á
Çâo prevista par? !J. C8-?0 do art..37Í, b, iridetenha relação dir~a e imediata com·a matéria
às emerldaS. destacadamente, não as incorpõ-.;
pende!rt_elJl~f!te _de_ requerimento, .as propotratada na propo·sta..
rando ao texto da proposiç~o.
·
sições suJeitas a prazo, quarido faltarem dei
Art. .367 ·- Ao final da legislatura serão_ ardias pi:! ra o término _desse prazo.
Art. 388~F · Encerrada a discussão com a
quivadas todas as proposições em tramitação
apresentação de emendas, a matéria voltará
no Senado, exceto as originárias da Cãmara
à com~são, _qu~ emitirá parecer no prazo imTITULO XI
prorrogável_ de trinta dias.
ou por ela revisadas e as com parecer favorável
Das ProposiÇões ·sujeitas
das comissõ_es.
Ait 388-G. Lido o parecer no Expe.diente,
.. a Disposições Espedals
Art. 368. Serão, a_inda, _autoffiaticamente
publicado no _Diário do CongressO Nacional
-~- Da Emenda à Constituição
e distribuído em avulsos com a· pfoposta e
arquivadas as proposições que se encOntrem
Art. __ 388-A.. Poderão ter iniciada a tramias_emendas, a mat~_ria poderá ser incluída _em
em tramitação há duas Jegislaturas.
Ordem do Óia. ·
_
tação no Senado_ propostas de emenda à
Parágrafo_ único. __ A proposição arquivada,
nos_ termos deste ~ do artigo anterior, não
Constitt.iiç_ã_o de _iniciativa:
Art. 388~H: ESgotado o prazo- da comispoderá ser desarquivada.
· ·
são, sem parecer, a matéria poderá ser incluíI - de L!ro terço, no mínimo, dos membros
Art 372. A urgência dispensa, durante to- do Senado federal (Const., arl 60, I); ·
da em Ordem do Dia, para votação, em prida a tramitação da matéria, interstícios, prazós
li- de mais da metade das Assembléias
meiro turno, pelO processo nominal.
e formalidades regimentais salvo pare_ceres.
Legislativas das unidades da Federação, maniArt. 3_8_8-1. O interstício entre o_ j:>fimeiro
quorum para deliberação e distribuição de c_ó- festandO-se, cada uma· deJas, Pela maioria ree o segundo turno será de, no mínimo, cinco
pias da proposição principal.
sessões ·ordinárias.
lativa de seus membros (Const., art. ôO~ lll);

· -d~-d~;~q~~..de diSposiçã;~""e~·

' Parágrafo úrlico. o- êntart)inhamento de
' votação de requerimento é limitado ao signatãrio e a um represenmnte d!! cada partido
ou bloco parlamen~r. s~vo n~s home~gens
de pesar.
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de quarenta e oito horas após a votação da
matéria:
VIII- esgotado o prazo para tramitação do
projeto sem que se tenha concluído a vota-ção,
ele deverá ser Incluído em Ordem do Dia para
que se ultime a votação, sobrestando-se a deliberação sobre os demaíS-assuntOs constantes_
da pauta. (Const. art. 64, § 2°),
Arts. 391 e 393~_Suprimidos.
~·- 394. <? pr'õjeto de decreto legislativo
referente-a _atO§__intemadon'als terá a seguil')fe
tramitação:
-

Art 388..J.._ __ Incluída a proposta em Ordem
do Dia, para o segundo turno, será_ aberto o

prazo de três_ sessões ordinárias para discussão, quando poderão ser oferecidas emendas
que não envolvam o mérito.
Art. 388-K. Encerrada a discussão, em
segundo turno, com apresentação de emendas, a matéria voltará à comissão, para parecer
em cinco dias improrrogáveis, após o que será
incluída em Ordem do Dia, em fase de vota-

ção.
Art. 388-L Aprovada, sem emendas, a

a) ..................................-----·---~
b) lido no Expediente, será o projeto publi·

proposta será remetida à Câinãfa dos Deputados. Emendada, será encaminhada à comissão, que terá o prazo de três dias para oferecer
a redação final.
Art. 388-M. A redação final, apresentada

à Mesa, será votada com qualquer número,
independentemente de publicação.
Art 388-N. Consiâera-se proposta nOva o
substitutivo da Câmara a proposta de iniciativa
do Senado.
Art. 388-0. Na revisão do Senado, à proposta da Câmara dos Deputados, aplicar-seão as normas estabelecidas neste Título.
Art. 388-P. Quando ultimada a aprovação
da proposta no Senado, será o fato comu·
nicado à Câmara dos Deputados e convocada
sessão para promulgação da emenda.
Art. 388-Q. É vedada a tramitação concomitante de mais de dnco propostas de emenda à ConStituição.
Art 388-R. É_ vedada a apresentação de
proposta que objetive alterar dispositivos sem
correlação direta entre si.
Art. 388-S. Aplicam-se- à tramitaÇáõ da
proposta, no que couber, as normas estabelecidas neste Regimento, para as-demais pfóposições.
Art 388-T. A matéria constante de proposta de emenda à Constituição rejeitada ou
havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.
Art 390. Nos projetas de lei de iniciativa
do Presidente da República, com prazo determinado (Const., art. 64, § 2~). proceder-se-á
da seguinte maneira:
I - o projeto será lido_no.úcpediente e distribuído às comissões competentes, somente
podendo receber emendas na primeira comissão constante do despacho e pelo prazo de
cinco dias;
II- o projeto será apreciado, simultaneamente, pelas comissõ_es, sendo feitas tantas
atuações quantas forem necessárias;
m-as comissões deverão apresentar os
pareceres até dez dias antes do término do
prazo de tramitação do projeto;
lV-publicado o parecer e distribuído em
avulsos, decorrido o interstício regimental, __o
projeto será incluído em Ordem do_ Di~;
V- não sendo emitidos os pareceres no
prazo flxado no inciso, Til aplica-se o diSposto
no art 195, II, d.
VI- o adiamento de discus.são ou de vo41ção não poderá ser aceito por prazo superior
a vinte e quatro horas;
Vil-a redação final das emendas deverá
,.ser apresentada em plenário no prazo máximo

-

cada e distiibuído em avulsos, acompanhados
dos textos referidos na alíne_a, <;lnterior e despachado à Comissão _de Relações Exteriores e
Defesa Naciorial;
c) perante a Comissão~ nos cincO dias subseqüentes -ã- distribuição de_ avulsos, poderão
ser o_fei'eeidas emendas. A Comissão terá, para
opinar sobre o projeto, o prazo de quinze dias,
prorrogável por igual perfodo;
d) pyb!lc_ado o parecer e diStribuído em
avulsos, decorrido o inte-rstício regimental, a
matéria-será incluída em Ordem- do Dia;
e) não sendo emitido o pãréCer, conforme
estabelece a alínea "c" deste artigo, aPlica~se
o disposto no art. 195, II, "c";
Art. 395~ Compete privativamente ao Senado Federal (ConSt., art. 52, I e li):
--,--:- prgcessar e julgar: o Presidente e o viCePresidente -da República, nos crimes de responsabilidade, e Os ministros_de Estado, nos
crimes da mesfna natiJreza-cOnexos com
aqueles; --11- processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Fe_deral, o Procurador-Geral
da República e o Advogado-Geral da União,
nos crimes de responsabilidade.
Parágrafo único. Nos caso_s previstos neste artigo, _o Senado_ funcionará sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal
Federal (Const., art. 52, parágrafo único).
-Art. 396. Em qualquer hipótese, a senten~
ça condenatória só poderá ser proferida pelo
voto de dois terçoS dos membros do"Senado,
e a co_@el}_ação límitar-se-á à perda do cargo
com inabilitação~ por oito anos, para o e.xer·
cído de função pública, sem prejuízo- das demats sanções judiciais cabíveis (Const., art.
52, parágrafo único).
Art. 400. Para julgamento dos crimes -de
responsabilidade das autoridades indicadas
no art. 39!:5 _obedecer-se-ão as ~gui_ntes normas:
1) recebida pela Mesa do Senado a autorização da Câinara para instauraÇão do processo, nos casos previstos no item I do art. 395;
ou a denúncia do crime, nos -deinais -casos,
será o -documento lido nã Hora do.Expediente
da se~Q seguinte;
2) na mesma sessão em que se_ fizer a leitu·
ra, ser~ -eleita uma comissão, constituída por
um quarto da composição do Senado, obedecida a proporcionalidade das Representações
Partidárias__ou -dos Blocos Parlamentares, que
ficará responsáver pelo processo;
3) a -cQ)Tlissão E:nç:errará seU trapalho com
o fórnecimento_do libelo acusatório,_que será
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anexado ao processo e entregue ao President~
do Senado Federal, para remessa, em origina_l.
ao Presidente do Supremo Tribunal Federal,
com a comur1icaç:ão do dia_ designado para
o julgamento;
4) o Primeko Secretário enviará ao aq.~S{l·
do cópia autenticada ae- todas as peças do
processo, indusive- do libelo, jntimando-o ®
dia e hora em que deverá comparecer ao Senado para o_ julgamento;
-5) -eStandO OãCuaado ãusente do Dtstrito
Federai, ã: sua íntimação será Solicitada pelo
Presidente do. Senado ao Pr~sidente do_T_riliu·
nal de Justiça do Est.ã.do em que se encontre;
6) servirá de escrjvão um funcionário <ta
Secretaria do Senado designado pelo Presidente.
Art, 401._ ln_sta_urado o processo, o Presidente da República ficará suspenso de suas
funções (Const., art. 86', § J9, II).
Parágrafo único._ se, decorrido o prazo de
cento e oitenta _dias, o julgamento não estiver
concluído, cessará o afastamento do Presidente da RepúbUca, sem prejuízo do regu'ª'r
prosseguimento do processo (Const., art. @,
§ 2').
-~
Art. 40 1-A No processo e julgamento .~a
que se referem os artigos anteriores- apli~r
se_-á, no que couber, o disposto_na Lei n? 1.079,
de lO
de abril de 1950.

Art. 402. Na apreciação-do Senado sobre
escolha de autoridades observar-se-ão as s_eguintes normas:
a) a mensagem, que deverá ser acompanhada de amplos esclarecimentos sobre o
candidato e de seu curríCulum vitae, será li4a
em plenário e encaminhãda à comissão
petente;
b) a comissão convocará o candidató p_{)_r,a,
em prazo: estipulado não inferior a três ~s.
ouví-lo e_m argüição pública, sobre assuo.tQs
pertinentes ao desempenho do cargo a~r
9cupado (Const, art 52, III);
c) a argüição dos candidatos a chefe _de
m~sãq diplomática de caráter permanente 5~
rá feita em reunião _secreta (Const., arL52,
IV);
.. . . ·- .

com.

. d) al_é_m ela <;~rgüição do candidato e do .4isposto no art._95, "c", a:_COiTiissão poderá reâlizar investigação e requisitar, da_ autorid_{!.~~e
competente, informações complementarCSie) ................................................................................
I ) ............................................................................
2) ....................................................................., ...:.
f) se_rá pública a_reunião em que se proces-

sarem o óebate e a decisão da comissão, s_é.n·
do a.votaÇão procedidã. por esi:rui:.ín!O secreto,
vedadas declaração ãu justificação
vptp,
exceto com referência ao aspecto legal; g) SuprimJdo.
hf o parecer será aPfeciã.do pelo Plenário
em sessão pública, sendo a võtaÇão procedlda
por escrutínio secreto.
i) a manifestação do Senado será comunicada ao Presidente da República, consigri~n
do-se o resultado da votação.
Parágrafo úníco. A manifestação do S~~
do e das comissões sobre escolha de dlefe

ª-e
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de missão diplomática de caráter permanente
será procedida em s_essão e reunião secretas.

Art. 402~A. A eleição dos membros__ çlo
Conselho da República será feita mediante lista sêxtupal elaborada pela Mesa, ouvidas as
lideranças com atuação no Senado.
§ 19 Proceder-se-á à eleição por meio de
cédulas uninominais, çon~iderando-se eleito
o indicado que obtiver a maioria de votos,
presente a maioria absoluta dos _membros do
Senado.
_ _
-_
§ 29 Eleito o primeiro representante do
Senado, proceder-se-á à eleição do segundo,
dentre os cinco indicados rest?JptP.s, ob~de
cido o mesmo critério_ previsto no parágrafo
anterior.
§ 3~ Se, na primeira apuração, nenhum
dos indicados alcançélr maioria de votos, proceder-se-á à nova votação, e, se mesmo nesta,
aquele quorum não for a1cançado, a eleição
ficará adiada para outra sessão, a ser convocada pela presidência e. assim _s;l,lcessivarnente.
.
§ 49 No processamento da eleição, aplicar-se-ão, no que couber, as normas regimentais que dispuserem sobre escolha de. a~,ttori
dades.
Art. 402-B. A menSagern -do Presidente
da República solicitando autorização para destituir o procurador-geral da República,_ uma
vez lida em plenário, será distribuída, para
apresentação de parecer, à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Parágrafo" único. .Apllcar-se-ão na tramitação da mensagem, no que couber, as normas
sobre escolha de autoridade, sendo _que a destituição somente se efetivará se aprovada por
maioria absoluta dos votos dos membros da
Casa (COnst art. 128, §-29),
Art. 403. -o senado apreciará pedido de
autorizaçãO para operações externas de natureza financeira, de interesse ·da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios (Const art. 52, V), encaminhado pelo Poder Executivo interessado, e instruído com:
a) documentos que o habilitem a conhecer,
perfeitamente, a operação, os recursos para
satisfazer os compromissos respectivos e a
sua fmalidade;
b). publicação oficial com o texto da autorização do Poder Legislativo competente;
c) parecer do 6rgão competente do Poder
Executivo.
Parágrafo único.'- É !feito a, qualquer sena·
dor encaminhar à Mesa documento -destinado
a completar a instrução ou esclarecimento da
matéria.
·

Art 404. Na. tramitação da matéria de que
trata o artigo anterior, obedecer-se-ão as seguintes normas:
a) lida no Expediente, a matéria será encaminhada _à Comissão de Assuntos Econõmicos, a fim de s_er formulado o respe'ctivo projeto de resolução, c_oncedendo ou negando
a medida pleiteada;
b) a resolução, uma vez promulgada, será
enviada, em todo o seu teor, à entidade interes-
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sada e ao 6rgão a que se refere o art 403,
"c .., devendo constar do lnstrumento da operação.
c)_ suprimido.
__M._ 406. __ O disposto nos artigos ante rio~
res apkar-se-á, ainda, aos casos de aval da
Uniã9, de Estado, do Distrito Federal ou de
Município, para a contratação de empréstimo
externo. por entidade autárquica subordinada
ao Goverilo Federal, Esta:dtial ou Municipal.
Arts. 407 a 409. Suprimidos.
CAPITULO V

Da Suspensão da Execução da Lei
Art 410. o·senado conhecerá da dede
ração; proferida em decisão definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, de inconstitucionauaade total ou parcial de lei mediante:
I ) ...........................................................................
2)

········-·······················-·-··········-·-·····-······--···--·

3) Projeto de resolução de iniciativa da Comissão de Constituiç.io, justiça e Cidadania.
Art 41 1. A comunicação, a respresentação e o projeto a que se refere o artigo anterior
deverão ser instruídos com o texto da lei cuja
execução se deva suspender, do acórdão do
Supremo Tribunal Federal, do parecer do Procurador-Geral da República e da versão do
registro taquigráfico do julgamento.
Art. 412. Lida em Plenário, a comunicação ou a representação será encaminhada à
Comissão ·de ·constituição, Justiça e Cidadania, que formulará o projeto de resolução suspendendo a execução da lei, no todo ou em
parte (Const, art. 52, X).
-~·_413 e 414. Suprimidos.
CAPITULO VIl

Das Atribuições Previstas nos Artigos
52, VI, VIl, VIII, IX e 155, §§ 1',
W _., 2', W e _v ~a Constituição
. Art 415 .. Ao Senado Federal, no que se
refere à competência tributária dos Estados
~do Distrito Federal, compete:
. I - fixar alíquotas máximas do imposto sobre transmissão causa mortls e doação de
quaisquer bens ou_ direitos (Const, 155, § 19,
IV).

II- -~stabelecer as ali quotas aplicáveis às
operações e prestações_ interestaduais e de
exportação (Const., art. 155, § 2', IV);
III- estabelecer alíquotas mínimas nas
c;>perações internas (Const., 155, § 29, V, "a");
IV- flXaf alíquotas máximas nas operações
internas para resolver conflito específico que
envolva intereS!;e de Estados e do Distrito Federal (Const., art. !55,§ 2•. V, ""b"").
Art. 416. Compete, ainda, ao Senado:
I - fixar limites globais para o montante da
dívi® consolidada_da.União, dos Estados, do
Dj~lto Federal e dos Municípios (Const, art
52, VI);

II- dispor sobre limites globais e _condições para as operações de crédito externo e
interno .da Uoião, dos Estados, do Distrito Fe·
dera! e dos Municípios, de suas autarquias e
demais entidades controladas pelo Poder Público Federal (Const.• art 52, Vil);
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lii- dispor sobre liinites e condições para
a concessao de garantia da União em operações de crédito externo e inteino (Const, art
52. VIII);

IV- ~tabelecerlimites globais e condições
para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Munidpios
(Const, art.. 52, IX);
Art. 417. As decisões do Senado Federal,
quanto ao disposto nos arts. 415 e 4 J 6, terão
forma de Resolução tomada por iniciativa:
I - da Comissão de Assuntos Econ6micos,
nos casos do inciso I do art. 415 e dos incisos
n.meiVdoArt.416;
~--do Presidente da República ou de _um
terço dos membros do Senado, no caso do
inciso 11 do art. 415, e_aprovação por maioria
absoluta de votos;
m-de um terço dos membros do Senado
federai no caso do inciso lll do art. 415, e
aprovação por maioria absoluta de votos;
IV- da maioria absoluta dos membros do
S~;:pado Federal, no caso do inciso N do art.
415, e aprovação por dofs terços _da_composiçáo da Casa;
V- da Comissão de Assuntos Econômj~
cos, por proposta do Presidente da República,
no caso do inciso I do_art. 416;
VI- da ComisSão de Assuntos Econõmicos, nos demais s-asos, .~__
_
§ 19 As mai:édaS __
_Se- referem este
artigo terão a tramitaçãO_- regimental prevista
para os demais pr9jetos. de resolução. ,S-2<1 O SenadO Federal remeterá o _texto
da Resolução a que s_e refer~ este artigo ao
Presidente da República, aos_ Governadores.
às Assembléias, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e aos Prefeitos e Câmaras de
Vereadores dos Municípios interessados, com
a indicação da sua publicação no Diárío do
COngresso Nacional e há Diário Oficial da
União.
Art. 418. O Ministiõ" de_ EstadO. coinP.are~
cerá perante o Senado:
1- quando convocado,. por deliberação do
plenário, mediante requerimento de qualquer
Senador ou comissão, para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determmadõ;- n- quando o solicitar, mediante entendimentos com a Mesã, para expor assuntos de
relevância de g!u_ Ministéri_Q __ (Cónst.;_ art. 50,

a,,gue·

§1~

~

§ 19 O Ministro de EstadO Comparecerá,
ainda perante comissão, quando por ela convocado, ou expontaneamente, para expor assunto de relevância de seu MinistériO (Const.,
art. 50, caput e§ 19).
§ 2 9 Sempre cjue o Ministro de EStado
preparar exp6Síção por escrito, deverá__enci:tminhar o s,el.i'~exto ao Presidente do senado,
com antec.edência mínimo de três-dias úteis,
para prévia col1hecimento- dos Senadores.
Art. 419. Qüátfdo houve·f_ comparecimento de Ministro de Estado perante o Senado, adotar~se-ãà as seguintes normas:
a) ...•......•.•.....•.........................................:.............. .
b) nos casos do inciso ][, a Pr:Sidência co-

municará ao plenário ·o- dia e a hora que mar-car para o compareCimento; -- ----
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c) .................................................................... ~····
d) ............................................................................

e) a sessão em que comparecer o ministro
de Estado será destinada exclusivamente ao
cumprimento dessa finaJtdad;
1) se, entretanto, o ministro desejar falar ao
Senado no mesmo dia em que o solicitar,
ser-Ihe-á assegurada a oportunidade após as
deliberações da Ordem do Dia;

g) ............................................................................
h) ........................................................................._
I) ..............................................................................
./) terminada a exposição do ministro de Estado, que terá a duração de meia hora, abrfr-

se-á a fase de interpelação, pelos Senadores
inscritos, dentro do assunto tratado, dispondo
o interpelante de cinco minutos, assegurado
igual praza, para a resposta do interpelado,
após o que poderá este ser contraditado pelo
prazo máximo de dois minutos, concedendose .ao ministro de Estado o mesmo tempo
para a tréplica.
k) a palavra aos senadores será concedida
na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido.

I-ao ministro de Estado é lícito fazer-se
acompanhar de assessores, aos quais a presidência designará lugares próximos ao que ele
deve ocupar, não lhes sendo permitido interferir nos debates.
Arts. 422 a 441. Suprimidos.
Art 442. O ReQirhento Interno poderá ser
modificado ou reformado por projeto de resolução de iniciativa de qualquer senador, da
Comissão Diretora ou de comissão tempo·
rária para esse fim criada, em virtude de de~be
ração do Senado, e da qual deverá fazer parte
um membro da Comissão Diretora.

-§ 3~> Quando se tratar de questào de ordem sobre matéria em regime de urgência,
nos tennOs.do art371, "a" e", ou com prazo
de tramitação, o parecer deverá ser proferido
imediatamente, podendo o presidente da comfssão ou o relator solicitar prazo não excedente a duas horas.

_Art. 453. Suprimido.
Ait. 2~ Até que seja adaptado o Regulam-ento Administrativo do Senado Federal às
d!Sj>6sfções desta resolução, permanecerão
erri" vigor as ablbuições de caráter administrativo conferidas à COffiissão Diretora, ao presjdente e demais membros da Mesa, no Regimento Interno ora alterado e as disposições
constantes de seus art. 423 a 441.

Art. 3~> Na atual Jegislatwa, a fiXação da
proporcionalidade das representações partidárias ou de bloco.s parlamentares nas comissões, a designação- de seus membros e sua
instalação, serão efetivadas imediatamente
após a promulgação desta resolução.
Art. 49 Na atuallegislatura, as comissões
abãixo ·reLacionadas atua.ção c.om o seguinte
número de membros:
1) Comissão de Assuntos Econômicos, 25;
2) Comissão de Assuntos Sociais, 25;
3) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 21;
4) Comissão de Educação, 25;
5) COmissão de Relações Exteriores, 21;
6) Comissão de Serviços de Infra-estrutura:
19.
.
Parágrafo único. O disposto no § 29 do art.
78 do RéQimento Interno vigo-rará a partir dâ
próxima legislatura.

Art. 59 A Comissão de Fiscalização e Con§ I• ..................................................................... .
§ 2• ..................................:.:...........: .................... . - trole. que funcionará até o término da presen~e
legislatura, será integfada por dezessete titula1) à Comissão de CõiiStituiçâo e Justiça
res e nove_ suplentes, cabendo-lhe, sempree Cidadania, em qualquer caso;
2) à Comissão que houver elaborado para juízo das atribuições das demais comissões,
a fiScalização dos ates do Poder Executivo da
exame das emendas, se as houver recebido;
3) ............................................................................... União e da adi"'Qini:!;,tiação indireta, podençlo
para·esse fim:
~
§ 3• ......................................................................
§ 4 9 Aplicam-se, à tramitação do projeto
I) avaliar a eficácia, eficiência e econoli1J":.
cidade dos projetes e programas de governo;
de alteração ou reforma do Regimento, as norU) opinar sobre a compatibilidade da exemas estabelecidas para os demais projetas
cução .Ç>rçamentária com os planos e prograde resolução.
.
mas de governo e destes com os objetivos
§ 5" A redação final do projeto de reforma
aprovados em lei;
do Regimento Interno compete à comissão
m) convocar ministro de EStado e dirigenque o houver elaborado e o de autoria indivites da "a.dr:ninistiação direta e ihdireta;
dual de senador, à Comissão Diretora. ·
N -solicitar, por escrito, inforrilações à adArt. 448. Nenhum senador poderá falar,
ministração direta e à indireta, sobre matéria
na mesma sessão, sobre questão de ordem
sujeita a fiscalização e controle;
já resoMda pela presidência.
V) requisitar documentos públicos necesArt. 449. Havendo recurso para o plenásários à elucidação do fato objeto da fisca~
rio, sobre decisão da Mesa em questão de
ordem, é lícito ao presidente solicitar a audiên- zação e controle;
V!) providenciar a efetivação de perícias e
cia da Comissão de Constituição, Justiça e
diligências;
Odadania, quando se tratar de interpretação
VII) promover a integração do Senado Fede disposição constitucional
deral com os 6rgãos do Poder ExecutiVo qu~,·
§ 19 Solicita, a audiência, ficará sobres. pela natureza de suas atividades, possam dis~
tada a decisão.
§ 2 9 O parecer da comissão deverá ser por ou gerar dados que necessitem o exerdcio
de fiscalização e controle;
proferido no prazo de quarenta e oito horas,
VIII) propor ao Plenário do Senado Federal
após o que, com ou sem parecer, será o recurso incluído em Ordem do Dia, para delibe- as providências cab[veis em relação aos resuJta;dos da avaJiação.
racão do plenário.
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Art. 6 9 A redação estabelecida no § I 9 do
art 78 do Regimento Interno, salvo quanto
ao Presidente, não se aplica aos membros da
Mesa no que se refere às Coniissões do Distrito Federal e de F'IScalização e Coritrole.
Art. 79 O disposto no art. 64, caput, do
Regimento Interno não prejudica o reconhecimento, na atual legislatura, para todos os
efeitos, dos líderes dos partidos políticos com
repiesentação no Senado à data da promulgação desta Resolução.
Parágrafo úntco. E reconhecida, ainda, até
15 de março de 1990, a liderança que, à data
da promulgação desta resolução, representa
o Governo.
Art 89 A Mesa, no prazo de até noventa
dias, fará a consolidação das modificações feitas no Regimento Interno, podendo, desde que
não alterado o mérito, proceder às correç:ões
de redação e às recomendadas pela melhor
técnica IegfsJativa, corrigir remissões e contradições e alterar a ordenação das matérias.
Art. 9? Esta resolução. entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 1O. Revogam-se as disposições em
contrário.
Senado Federal, em 18 de abril de 1989.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leopoldo Peres._

~Há

· O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB AM. Pronuncia o seguinte discurso.) ...... sr. Presidente, Srs. Senadores, á época em que Cax·
ton se tomava o primeiro editor inglês, com
o auxílio. e a proteção do Conde de Riveres,
Lord Woodville, na França Ettiene Dollet era
entrege à fogueira, por usar uma impressora,
So.b a .acusação_ da prática de feitiçaria.
A história da imprensa, ao longo dos_ tempos
e em todas a.s latitudes, tem sido a história
da luta contra· a intolerâOda, contia o Preconc:.eito e contra os instrumentos d.e força dos
eventuais detentores do poder. Todas as cons·
tituições modernas, a partir da Revolução
Franc;esa, consagram a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento.
Não obstante, com execeção da Inglaterra e
dos Estados !Jnidos da Améríca, e de poucas
Outras_ nações menores, a graride maioriã dos
países tem assistido a repetidaS tentativas dos
poderosos de sufocar a liberdade de pensamento e a sua livre divulgação. A Itália, de
Mussoline; .a"AJemanha, de Hitler; a França,
de Lavai; a URSS, de Stalin, para não falar
de Franco, Salazar e dos mais ou menos ridículos ditadores dos países latino-americanos;
quase todos os Estados neste século conheceram a brutalidade daqueles que confundem
a dominação do poder com o domínio da
verdade.
Os tiranos não aceitam contestação porque
a tirania não encontra justificação moral e a
corrupção de costumes, que lhe é inerente,
não pode confrontar-se com a opinião de homens livres.
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Ainda agora, nos últimos anos do Século

XX. paira sobre a liberdade de expressão a
ameaça s_olerte, subwreptícia, mas nem por is-

so menos temível do monopólio ideológico,
imposto por aqueles que se presumem donatários finais de verdades definitivas, que procuram excluir dos videos, afastar dos microfones

e banir das páginas dos jamais o pensamento
dos que não aceitam os dogmas predominantes. Inútil e tola conspirata, por paradoxal
que pareça, esse dogmatismo ideológico aca-

bará por desaguar, mais dia menos dia, na
plena liberdade de idéias, porque hoje e amanhã, como ontem, o espírito jamais se deixará
espartilhar em camisa-de-força.
Estas desprentenciosas obs_ervações, Sr.

Presidente, Srs. Senadores, vêm a propósito
do quadragésimo aniversário do jornal A Crfti·

ca, um dos mais importantes veículos de co·
munJcação social do Norte_ ode Brasil. Esse
órgão, em oito lustros _de existência, sempre
soube colocar-s_e como üvre tribuna, acessível
a todas as correntes, a todos os partidos, sem
permitir-se o engajamento em favor dos círcu-

los de poder ou deixar de ceder espaço aos
que se dpõe a·govemánléS ·eventuais.

A Crítica soube preservar ciosamente o destino de independência que lhe traçaram seus
fundadores- Umberto Calderaro, e Umberto
Calderaro Filho - colocando-se acima de
facciosismos e abrigando ao longo do tempo
em sua redação um arco-lris ideológico, que
tem sabido transmitir ao povo amazonense,
como um todo, a síntese dos conflitos e antinomias que o regirrie dernocrátlco_ ajuda a
harmonizar e permite que coexistam, de forma
civilizada, na sociedade contemporânea.
Aqui temino, Sr. Presidente. E para que os
nObres Senadores não me tomem por_ elo·gia:Sta incorivincente, nem me acusem de chãvonar_ b.-;tr:t~i9ades r~óricas, __a;o homenagear
A Cn'tica valho-me de urna frãse do Professor
Bloom, para dizer que esse modelar jornal reflete "a verdadeira comunidade humana, no
meio de_todos_os simulacros rnutualmente
contraditói"i"os de comunidade, a daqueles que
procuram a verdade, a dos sábios virtuais, quer

dizer, em princípio de todos os homens na
m·edlda em_ que tenham o desejo de sa~ei-".
Era o que eu _tinhã a dizei, Sr~ PreSidente
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a- sess~o
ordinária de hoje a seguinte

ORDEM DO DIA
Comparecimento do Senhor Miriisiro de Estada: da Fazenda, Doutor Maílson da Nóbrega.
convocado nos termos do- Requerimento n"
3, de 1989, de autoria do Senhor Senador
Marcondes GZidelha.

b SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Está encerrada a sessão.
(Levant~·se

a sessão às ]_] haras e 58

minutos.)

Ata da 40" Sessão, em 18 de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESEJYTES OS SRS.SENADORE:S: .
Nabor Júnior - Leopoldo Peres -Áureo
Mello - Odacir Soares -_João Menezes AJmir Gabriel- Jarbas Passarinho- Antonio
Luiz Maya -João Castelo- Alexandre Costa
- Edison Lobão - Chagas Rodrigues Afonso Sancho - Od Sabóia de CaJVaiho
- Mauro Benevides - Marcondes Gadelha
-Humberto Lucena- Marco Maciel- Mansueto _de Lavor - Luiz Ptauhylino. - João
Lyra- Lourival Baptista --Jutahy Magalhães
-Afonso Arinos - Jamil Haddad - Nelson
Carneiro- Ron~n Tito,_ Fernando Henrique
Cardoso - Mauro Borges -lran Saraiva Irapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa
- Meira Filho - Louremberg Nunes Rocha
-Márcio Lacerda - Mendes Canale - Wilson Martins - Jorge Bomhausen - Dirceu
Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarem -José Paulo Biso!.

COMPARECEM MAIS OS SRS SEIYADO·
RES:
- Carlos De'Carli -- Ronaldo Aragão Olavo Pires ,.,- Moisés Abrão - Carlos Patrocínio -João Castelo - Hugo Napoleão Lavoisier Maia- Raimundo Ura- Ney Maranhão - Divaldo · Suruagy - Albano Franco
- Luiz Viana -Itamar Franco..:__ Severo Go-

mes - Mário. Covas -:- Mauricio Corrêa -Roberto Campos -Affonso Camargo -José
Fogaça.

tério Público, por solicitação do interessado,
promover_ a justificação judi~JaL
§ 19 O solicitante fica isendó de quaisquer
- custas judiciais e outras despesas.
O SR. PREsii)ENTE (~am Saraiva) - A
§ -2~ O p_r~zo para julgamento da justifilista de presença acusa o comparecimento
- de 41 Srs. Senadores. Havendo número regi- cação é de 30 (trinta) diaS.
mental, declaro aberta a sessão.
. § 3° -A"s""éntençajudicial é documento há_ Sob a proteção de Deus iniciamos nossos bil para inscrição no ó-rgão previdenciárlo entrabalhos.
carregado do pagamento dos benefidos.
Sobre a mesa projetaS que vão ser lidos
Art. Jo O Poder Executivo proverá, dos
pelo Sr. 19 Secretário.
fundos da seguridade sociaJ, os recursos ne~
São lidos os seguintes
cessários ao ·pagamento dos benefícios.
· Art. 4~
Pagamento dos beneficias será
PROJETO DE LEI DO SENADO feito em qualquer unidade da Federãçào, por
-ór!;jào púbüco federal, estadual ou municipal.
N• ao, de 1989
Art. 5o O valor do Denefício é de dois pisos
Regulamenta o artigo .54 e parágrafos
do Ato das Disposições _Constitucionais nacionais de salários e não é paSsivei de descontos.
Trans1t6n"as, dá outras providências.

·o

e

Art. 6° Esta lei entrará em vigor na data
de sua publ1cação. Art 1~ Fica garantida pei-lsão mensal vitaArt. 7o Revogam-se as disposições em
lícia, nos termos do artigo 54 e parágrafOs
__do Ato _da Disposições ConstituCionais T ransi~ contrário.
t6rias, aos seringueiros recrUtados nos termos
Justificação
do Decreto-Lei n~ 5.813, de 14 de setembro
de 1943, e amparados pelo D~creto~Lei n?
À~~mblé_ta N.ilCiõnai ConSii~Ínte quis re9.882, de 16 de seterribro -de 1946:
parar, embora tãE-dianlente, a imeÍ1sa dívida
Art. 29 Na falta 9e documentos originais da sociedade, bras_ileira para_ com os [leróls
comprovantes das cOndições exigidas Pelo ar- -da produção- da borracha, durante a Segunda
tigo 1°, cabe ap repfesentanle locar do Minis- Guerra Mundial. Para tanto, inscreveu rio texto
_O CongresSo Nadona! decreta:
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constitudonal um instrumento legal, sufidE!rltemente hâbil para lograr os objetivos de justi-

ça a que se propunha.
Mas, é já decorrido, desde o dia 5 de março
último, o prazo de 150 dias, dado pela Constituição, para que o Poder Executivo_ regula~

mentasse a concessão dos benefícios aos chamados soldados da borracha. Não tendo sido

observado o que manda a Constituição, cabe
agora uma medida saneadora por parte do
Poder Legislativo, através-de projeto de lei.
Há quase meio século, milhares de jovens
brasileiros, sobretudo nordestinos e nortistas

atendeu à convocação nacional para o esforç~
de guerra destinado a triplicar a produção da

borracha, largaram suas familias pàra trás e
embrenharam-se nos seringais do vale do
Amazonas. Era, então, a borracha matéria-prima estratégica, necessária à indústria bélica,
que, por sua vez. decidia a sorte dos povos
democráticos nos campos de batalha da Europa e do Extremo Oriente.
Terminado o conflito mundial e não mais
necessário o esforço de produção da b-orracha, o governo os abandonou nas brenhas
da floresta amazónica. Restou nas selvas um
exército de miseráveis~ batidos pelas doenças
tropicais, sobretudo p-ela malária e a lepra, pela
fome e pela exploração do trabalho escravo
feita por seringaltstas inescrupulos_os.
Não há números presisos de quantos foram. Calcula-se que entre 60 e--1 00- mH.

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 81, de 1989
Dispõe sobre o salário _mínimo, e d.á
outras proWdéncias.

t

(A Comissão de COnstitUiÇãO, Jusüça
e Cidadania.)
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J[ --2 (dois).representantes dos empregadores;
III --2 (dois) representantes dos trabalhadores;
§ 1~ Dós 4 (quatro) representantes doestado, 2 (dois) serão designados pelo Poder
Execütivo e 2 (dois) serão escolhidos pelas
respectivas Casas Legislâtivas, sendo 1 (um)
deputado e 11om) senador.
§ 2 9 Os representantes dos empregadores e dos trabalhadores serão escolhidos por
um colégio eleitoral, composto de delegadoseleitores das confederaçôes_naciona~s e centrais sindicais, cabendo a cada entidade um
voto, sendo os e1eitos nomeados pelo presidente da República, para wn mandato de três
anos, admitindo-se a reeleição.
§ 3Q Caberá à ·comissão Nacional doSalário Mínimo escolher seu Presidente.
§ 49 Os membros da Comissão Nacional
do Salário Mínimo terão suplentes, _que, no
caso dos classistas, serão eleitos COilJ os efetivos.
Art. 79 A Comissão Nacional do Saiário
Mínimo, para cumprir as funções relacioriadas
no art. 59 desta lei e outros afins, poderá requisitar técnicos especializados oriundos dos
Três Poderes da República e, especialmente,
valer-se de_ dados e pesquisas levantados pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e

O Congresso Nacional decreta.
Art. 19- To do trabalhador tem direito a wn
saláriO mínimo, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua famma.
Parágrafo único. São necessidades vitais
básicas do trab"alhador e de sUa família, para
os efeitos desta lei, a moradia, a aUmentação,
a educação, a saúde, o lazer, o vestuário, a
higiene, o transporte e a previdência social.
Art 29 A cada um dos fatores componentes do salário mínimo correspondem, proviso~
riamente, os seguintes percentuais: moradia,
15% _(quinze por cento); alimentação, 28%
(vinte e oito por cento); educaç_ão, 11% (onze
por cent()); saúde, 14-% _(quatOrze por cento);
Jazer, 6,5% (seis e meio Pór cehlO); vestuário,
8% (oito pof Cento); higiene, 3% (três porcento); transporte, 6% (seis- 'por-cEmto); e previ·
dência social, 8,5% (oito e'i-riéio por cento.)
Art. 39 O valor do salário mínimo, a partir
de J9 de abril de 1989, passa a ser de NCz$
125,00 (cento e vinte e cinco ·cruzados novos),
Estatistica (IBGE:)
reajustado, mensalmente, pelo índice de des_~
Art. 8 9 Esta lei entrará em vigor na data
valorização monetária aplicável à caderneta de
de sua publicação.
poupança, ou na falta deste, por outro fator
Art. 9q Revogam-se as disposições em
equivalente, a ser fixado pela Fundação Insticontrário.
tuto Bra~ileiro de Geografia e Estatística - -

Poucos foram os que consegufiam juntar
recursos suficientes -pãrã-ã: passagem de volta
às suas terras de origem. Regressaram mals
IBGE.
.
pobres do que quanto partiram, e consumidos
§ i 9 Ão Salário mínimo, de que trata este
pelas doenças.
artigo, será acrescido, a cada mês, durante
Muitos desapareceram na floresta sem dei6 (sE:is) meses, 2,5% (dois e meio por cento),
xar notícias para seus familiares distantes.
a título de aumento real.
§ 29 O Poder Executivo, através de decreOs, hoje, sobreviventes estão entre 65 e 8_0
--tádo- pr"eSiéhirlte- dã RepóbiiCa, respeitado o
anos. Apesar da idade avançada e de terem
dispOstO neste- a"rtiQo, flxará, mensalmente, o
perdido a saúde nos chavascais, sobrevivem
valor do _salário mínimo referente à semana,
em subempregos nas periferias das cidades
ao dia ~ à hora, em cruzados.
ou em pequenas lavouras de subsistência, já
Art 49 É vedada a vinculação do salário
que a pequena ap~sentadoria da Previdência
mínimo para qualquer fim, ressalvado o disSoda! não é suficieil.te para-lhes garantir unia
posto no caput do art 58 das Disposições
velhice tranqüila.
Transitórias da Consbluição Federal.
Há 46 anos que os clamores por justiça
Art, _!;>_9 É instituída a Comissão Nacional
desses heróis humildes e sem nomes ressoam
em vão pelos corredores, gabinetes e assem- do Salário Mínimo, que terá a função de assessorar o Congresso Nacional:
bléias do Congresso NacionaL
A Constituição respondeu, embora tardiamente, _a esses dam_or_es. Está garantida para
eles _uma pensão mensal vitalícia no valor de
dois pisos nacionais de salários. Resta, ago_ra,
que o texto constitucional seja regulamentadp.
E este, pois, o objetivo do projeto àe lei que
apresentamos à apreciação benevolente desta
Casa. preciso que façamos, urgentemente,
justiça a _esses heróis da Pátria, ?tn!:es que morra o último deles e não tenhamos mais ninguém a quem saldar a nossa dívida.
Sala das SessOes, 18 de abril de 1989. Senador Odacir Soares- (PFL- RO).
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1- na coleta de subsídios para a elaboração
de uma legis1ação ·atUalizada;
II- no oferecimento de dados e sugestões
para a preservação do valor real do poder aquisLtiVo do ®lário_ mínimo, em car~ter permanente.
· ·III - na coordenação de ariá1ise- daS informaÇões coletadas referentes aos componentes básicos do custo de vida, para a fOO!.ção
atualizadora doS -"Fatores- relacionados no art..
29 desta lei.
- Ait. s~-- -A Comtssão Nacional do Salário
Mínimo _coràpor-se-á de:
I - 4 (quatro) representantes do estado,
sendo 2 (dois) do Poder Executivo e 2 (dois)
do Poder _Legislativo;

J~~cação

A fiXaçã-o de critérios e do valor_ do salário

mínirn_o é prerrogativa do Congresso Nacional, consoante determina o ínciso N do art
?q da Consfitu.ição Federal. Por isso, o atual
salário mínimo não mais tem :amparo em nos-- 5a Lei Mã.ior, sendo de absoluta urgência .i
adoção de medidas válidas e adequadas, visando à aprovação de lei que discipline, com
justiça e eqüidade, o piso salarial mfn!mo a
ser cumprido em relação a todos os brasileiros
em atividade assalariada.
O atual salárto mínimo é inconstitucional,
porque em seu valor global não estão computados os valores relativos aos quatro fatores
hdVOS, a saber: educação, saúde, lazer e previdência social, adotados pela Constituição Federal.
Cumpre lembrar que a Constituição Federal
deu ao Congresso Nacional poderes exclu~ sivos para dispor sobre o salário mínimo, através de lei ordinária, sendo, por isso, a fixação
por decreto desampãrada de qualquer dispo~
sição conStítuciohal.
Retomou o texto da Carta Magna a clássica
definição qe salário mínirriO, fazendo-O de forma- extensiva, com a pretensão de cobrir as
necessidades Vi:tãiS básicas do trabalhadoP e
de sua faroíliéi, consubsta;nciad.;ls em mor_adia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdênCia social.
Deve ser ressaltado _que buscamos coadunar o projeto com as disposições da Convenção n" 131, da Organização Internacional do
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Trabalho, não apenas no que diz respeito à
necessidade de existência da comissão tripal'tite (arts. & e 7~). mas também quanto a con~
sultas, que, de resto, praticamos junto a entida~

des sindicais de empregadores e de trabaJha·
dores, cujos subsídios foram levados em devi~
da conta para a elaboração deste projeto.
Ressalte-se, desde logo, que não tem a proposição a pretfmsão de ser permanente, visto
que a matéria requer, para ser disciplinada

C"om Justiça e transparência, estudos demorados, tendo, pela dinamlddade do quadra
sócio-e<:onômico brasileiro, permanentes alterações. Entretanto, sem embargo, cabe ao
Congresso Nacional e com urgência, adotar
as medidas cabíveis, visandO ao estabelecimento do salário mínlmo, -para vigorar já a

partir de 1~ de abril de J 989.
I:: em obediência ao imperativo constitu~
cional que estamos submetendo ao veredho
do Senado Federal a proposição em exame,
salientando que, ao sugerirmos a adoção de
percentuais para cada um dos fatores, indu~
sive para os quatro novos (educação, saúde,
lazer e previdência social), bem como o acrés-.
cimo mensal de 2,5%, propomos que a vigên~
da será de apenas seis meses, a pa!tif de
quando, esperamos, já haver condições de,
feita uma recuperação básica, gradual, ainda
que limitada, mas valiosa do Salário mínimo,
após exame de reflexos conjunturais, adote-se
um novo projeto, tendente a uma maior permanência.
Se nossa inteÍlç:ão é dar executoriedade do
texto constitucional com a celeridade que a
matéria requer, Isso não deve ser obstáculo
para adotarmos outras medidas de caráter
permanente, como por exemplo, a criação da
Comfssâo Nacional do Salário Mínimo, com
representação paritária, para cumprir o mandamento contido na já citada Convenção n~
131 da OIT. Tal comissão haverá de ser canal
de consulta e instrumento de avaliação para.
que, com segurança e realismo, se chegue
a percentuais mais próximos da realidade vivendada pela massa trabalhadora, sofrida por
ter seus ganhos solapados pela inclemência
de índices inflacionários galopantes. Com o
salário mínimo ínftmo; sofre o trabalhador,
perde o empresário, porque não tem um consumidor habilitado, prejudica-se _o Tesouro,
porque reduzido o consumo e a produção,
cai a arrecadação. Enftm, há danos sociais
e econômicos para o País como um to_do,
para as pessoas e para o governo.
Desta forma, com_ a COmissão Nacional do
Salário Mínimo paritariamei1te constituída,
dentro dos parâmetros das normas internacionais, esperamos que, no prazo de _seis meses, se possa trabalhar sobre dados reais e
válidos, assegurando-se aos empregadores e
trabalhadores meios para opinar sobre a com~
plexidade de um pagamento justo, em contrapartida de mão-de-obra que melhor se qualificará ante a perspectiva de um justo paga~
menta de um piso mínimo salarial. De mo~
mente, já são feitas _essas necessárias e parciais correções.
Cumpre lembrar, por ftrn, que o valor do
salário mínimo, proposto na base _de NCz$

125,00 (CentO e vinte e cinco" cruzados novos),
representa apenas a atualização do Projeto de
Lei n" 63, de 1988, aprovado pelas duas Casas
Legislativas e vetado, em seu todo, pelo presidente da Repúbl!ca, tendo sido mantido o veto
pelo CongreSso Nacional. De igual rnocio, representa esse valor a atualização monetária,
com base nos fndices oficiais, de nosso Projeto
de Lei n9 86, de 1988, aprovado pelo Senado
Federal na primeira quinzena de dezembro
de 1988, -tendo sido encaminhado à Câmara
dos Deputados, onde está ainda em tramitação.
O que se busca, portanto, mais urna vez,
é fazer com qu_e o Congresso Nacional desempenhe seu papel de disciplinador do salálio
-mínimo, segundo os precisos termos do inciso
IV, do art. 7~, da Constituição Federal.
Sala ·aas Sessões, 18 de abril de 1989. Sen_adõr" CarlOS -ChiareJ/i.
(À Comissão de Assuntos Económicos.)
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ouvir a sua milit2mcia para proceder à escolha
final do seu candidato.
Toda a Nação será envolvida num debate
onde a transparência será exigida de cada postulante; cada um tem que dizer previamente
ao que vem; cada um tem que estabelecer
uma relação de identidade entre a sua proposta nos palanques e a efetiva realização de
seu gOverno. Para isso foi convocada a prévia
de 21 de maio. Serão ouvidos pelo menos
500 mil filiados ao Partido da Frente_ Liberãl,
desde as grandes metrópoles ao mais perdido
rincão, à. mais longínqua cidade do sertão ou
desse interior imenso do Brasil para que, ao
final, depois de passar por ess_a etapa prelimi·
nar, um segundo crivo, ou seja, a Convenção
Nacional do Partido venha a dar caráter e san·
ção definitiva à. candidatura pelo nosso par·
tido.
_
O Sr. Edison Lobão- Permite-me V. Ex"
um aparte?
OSR. MARCONDES GADELHÁ- Ou-

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os
projetes lidos serão publicados e remetidos
às CorníSsões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.
O SR. MARCONDES GADEUIA (PFL
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
reviSão_ dç- orãâor.) _-_Sr. Presidente, nobres
SrS. Senadores, o PFL decidiu, em sua últiiriã
Corivenção do dia 9 de abril, realizar prévia
eleitoral entre os seus filiados, com vistas à
indica~ão do candidato do partido à Presidência da República.
Ao que eu saiba, Sr. Presidente, esta é a
primeira vez cjue um partido político se dispõe,
pelo menos, em nlvel nacional, a fazer uma
ampla consulta às suas bases, para que o seu
indicado saía fruto de um verdadeiro consensoe OãO apenaS urna unção de cima para baiXo.
Os ãntecedentes sãO poucos, Sr. Presidente.
Que eu me recorde, ternos apenas uma situa·
ção semelhante a essa, realizada em termos
locais, no Estado do Rio Grande do Sul, e
por este mesmo partido, o Partido da Frente

-

Liberal.
Tem sido uso e costume, neste País, fazer
apelo demagógico às_ bases. Tem· sido um
ritual freqUente, neste País, fazer uma referêhcia para indicar legitimidade de origem; fazer uma referência às b:ases partidárias.
Efetivamente, Sr. Presidente, a praxe é exatamente o inverso: os partidos, sistematicamente, tomam decisões que poderiámos chamar d~ aristocráticas, uma vez ~e partida
apena~ de um seleto grupo de- dirigentes parti~
dário.S, intéíi'"amenté à revelia da grande massa
de militantes e, principalmente, da população
que assiste a tudo inerme, sem ter em nenhum
instante a graça da participação.
O Partido da Frente Uberal é pioneiro nesse
sentido, inaugura um novo estilo. Sr. Presidente, e podemos dizer pioneiro e único nessa
atitude. E o _único partidõ deSte País que- efetivamente vai ouvir as bases da sociedade, vai

ço v. Elo

O Sr. Edison Lobão - Senador_ Marcondes Gadelha, todos os nossos partidos políticos se dizem democráticos, inclusive os partidos comunistas e já não temos um na ilegalidade, temos dois na legalidade. ESses partidos
se declaram democráticos, porém o único que
até hoje, como acentua V. Bel', se dispôs a
praticar a democracia interna foi o PFL, e,
diga-se mais, a decisão foi tomada por-unaniM
midade. Até mesmo _o candidato Aureliano
Chaves. Em relação ao qual não há dúvida
alguma será escolhido na co-nvenção - que
já havia sido indicado unanimente pela Cbmtssão Executiva Nacional - , até mesmo S. EX"
COlaborou para que a prévia se realizasse; com
ela concordou, manifestou-se favoravelmente
à sua realização. Temos, portanto, ai a demonstração como de fato se pratlca a democracia e estamos vivendo um momento nimiamente democrático. O PFL, portanto, partido
que nasceu para o fortalecimento do regime
democrático, pratica por inteiro este regime.
Obrigado a V. Ex"
O SR. MARCONDES GADELHA Obrigado a V. Ex' pelo seu _apart~1 _i}obre SenaM
dºr Edison Lobão. Acresc_ento_ ainda que a
introduç'ão do método de escolha, das prévias
eleitorais, não é_ apenas uma mudança na prática política do País, já é o ínicio do processo
de modernização a que se propõe o nosso
candidato, pois, que quando se fala em modernização administrativa; quando se fala em _
modernização _social, não podemos esquecer
que tudo isso passa Por uma modernização
il.o processo -político. Não teremos avanço
econômico confiável; não teremos desenvolvimento social com estabilidade se não mu~
darmos substancialmente a nossa prática política, a metodologia de escolha daqueles que
se dispõem a liderar a coisa pública, neste
País.
Ora, entendemos que um processo Qtie começa- na base passa por um mecanismo de
purificação muito mais eficiente; passa por vá-
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rias etapas. Encontra-se, portanto, um mecanismo !ídimo para uma: esColha verdadeiramente representativa dentro das aspirações
populares.
_

V. Ex", nobre Senador Edlson Lobão, citou,
com muita propriedade, a disponibilidade em

que se colocou o nosso c·andidato Aureliano
Chaves de Mendonça, o espírito democrátlco

com que acolheu a decisão da Convenção
do Partido da Frente Liberal e a determinação

com que agora se aplica a percorrer o País
inteiro, à busca de apoio para essa votação,
que será decisiva, fundamental na modificação da fisionomia do partido e do nosso próprio processo político.

Esperamos, um dia, que as prévias sejcim

e, mais ainda, dar também. eficiência, competitividade, leveza administrativa à empresa privada nacional.
Sr. Presidente, o conjunto de propostas do
Ministro Aureliano Chaves será explicitado ao
longo dessa campanha inicial, dessa primária
verdad.::tra que acontecerá no Brasil no dia
21 de maio.
O qliE:- esperamos, Sr. Presiderlte; é uma
resposta, é- ã~ acústica da população brasileira;
há reclamos que são seus e que agora vêm
de ser veiculados por um candidato de passado incontrastável, de reputação ilibada e, sobretudo, de ,confiança, otimismo, fé e_determii'la(;ão- qUal1t0 aos destinos neste País. Muito
·abrigado. (Muito bem! Palmas.)

tratadas como matéria jurídica e incorporadas

à constelação de métodos legais que disciplinam o processo eleitoral neste Pais.
Dizia eu, nobre senador, as prévias foram
acolhidas pelo candidato Aureliano Chaves de
Mendonça com absoluto respeito e isenção.
Agora, S. Ex~ sai humildemente, mas com fir~
meza, na busca do convencimento e da per~
suação dos filiados do Partido da Frente übe~
ra1, porque sabem que ele tem uma proposta
deftnida de governo; porque sabem que ele
tem um perftl onde o eleitorado pode identi·
ficar as suas mais vívas e sentidas aspirações
neste momento.
Frzemos pesquisâs de motivação eleitoral,
Sr. Presidente, e verificamos que 80% da po~
pulação incluem como elemento dedsivo nas
suas intenções de voto os valores éticos do
candidato; a austeridade, a honestidade e a
probidade. Todos os can-didatos afumam, evi·
cientemente, que dispõem dessas qualidades,
mas Aureliano Chaves além disso tudo tem
passado. Tem mecanismos probatórios sobre
a sua absoluta isenção quando ocupou virtualmente todas as instâncias da vida pública nes~
te País. Mais ainda, Aureliano se dispõe a implantar um processo de modernização que
supõe uma reforma ampla do aparelho administrativo neste País.
AninguérO é dado desconhecer que grande
parte da estagnação por que passa o Brasil,
secularmente, deve-se à estatolatria que, ao
longo de todos esses anos, empolgou as mentes dos administradores no BrasjJ.
No momento em que verificamos pelo
mundo afora primaveras ideológicas, reformas adminístrativas profundas, mesmo em
países onde o Estado é o melo e o fim da
ação política, administrativa e econômica,
quando encontramos essas reformas em pleno curso pelo mundo afora, Sr. Presidente,
nós achamos extremamente oportuno que
aqui neste Pafs, também, alguém tenha a au·
dácia de assumir dara e objetivamente a sua
disposição de enxugar a máquina do Estado,
reduzindo o seu corpo administrativo, retirando os seus excessos, as suas ·gorduras, para
dar mais leveza, mais agilidade ao aparelho
governamental. Tudo isso sem abrir mão da
determinação de manter eficiente a empresa
pública efetiva, aquela que não consome ener·
gias do Tescuro; aquela que não vai buscar
os seus suprimentos nas burras do Estado

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Benevides.
-. O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Prõnuncla o sr!guinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores faleceu, domingo último, em Fortaleza, o ex-deputadoAlmino Loiola de Alencar, que integrou, por três legislaturas, a Assembléia Estadual, cUmprindo sucessivos mandatos, sempre com a maior dignidade e correção.
Nascido no munidpio de Araripe, exerceu
na região do Cariri uma liderança autêntica,
juntamente com a sua faQ'l.ili?J., transferindO:.a
para um de Seus filhos - Marconi Alencar
- o prestigio que ali sempre desfrutou, mercê
de uma desvelada atenção aos seus conterrâneos.
Pertencendo aos quadros do Partido So_cial
Progressista, dirigido pelo saudoso senador
Olavo Oliveira, Almino Loiola foi um dos esteios da agremiação, defendendo ardorosamente os seus princípios programáticos.
Passando a compor o ConS!elho de Contas
dos MunidpiOs, o extinto ali atuoti com seriedade e dinamismo, orientando as comunas
na apllcaçâo dos recursos públicos.
De sua dedicada esposa, Elza Figueiredo
de Alencar recebeu permanente estimulo para
batalhar em prol do interesse coletivo, bem
assim de seus quatro filhos- todos entregues
a variadas atividades, inspirados no exemplo
de probidade do inesquecível genitor.
Tendo sido colega de Almino Loiola no Poder Legislativo_cearense, pude_ aferir, durante
a nossa longa convivência, as suas qualidades
pessoais, entre as quais avultavam a honradez,
a lealdade e o desejo de servir à comunidade.
Presto~Ihe, pois, desta fl"ibuna, a minha homenagem à sua memória imperecível, levando a minha solidariedade a sua familia e ao
município de Araripe - terra natal do pranteado líder político.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Condedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Ura.
O SR. RAIMCINDO URA (PMDB - PB.
Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. chuvas torrenciais e interminentes estão penalizando, com severida-
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de, o municíp-io de- João Pessoa, capital do
---- -- Estado da Paraíba.
É de dominio públiCo a cãiamidde que assola seus habitantes, colocando ao relento infinidade de famílias, matando, diariamente, consi~
derável número de pessoas.
Em razão desses tristes e dramáticos acon·
tecimentos, trago, a Plenário, minha solidadedade aos p~ssoenses e passo a registrar aos
nobres pares mensagens por mim enviadas
a esse respeito aos Ex's Srs. Presidente da
República, Doutor José Samey e Ministro de
Estado do Interior Doutor Joào Alves Filho,
bem como ao Prefeito Wilson Braga, ao Líder
do PMDB na Câmara Municipal de João Pessoa e ao Presidente daquela Casa Legislativa.
Vereador Carlos Gláuucio S; de Farias, conforme o que se segue:
"Ex" Sr. Doutor José Sarney - DD.
· Presidente da República Federativa do
Brasil - Palácio do Planalto - Pça. dos
três Poderes- Brasma- DF NR 140/89
de 17-4-89-- É com Pesar, Sr. Presidente, que me reporto aos dramáticos
episódios que têm assolado o Estado da
Para:Jba, especialmente sua capital, onde
violentas chuvas vitimam centenas de
pessoas, levando-as ao desabrigo, à morte, ao des_espero, compondo um quadro
que todo o País lamenta. Tendo em vista
essa tragédia, encareço-o especíal apoio
de Vossa Excelência para que recursos
sejam repassados àquela administração
municipal, ensejando reparo à tamanha
comoção~ de que é vítima a população
de João Pessoa, notadamente atingidos
os segnientos mais pobres e mais humildes. Na certeza de que estará o nobre
presidente atento a esse impasse, aguardam os paraibanos substancial ajuda do
Estado para os graves problemas que ora
vivenciam. Atenciosamente, Senador Raimundo Lira Vice-lider do PMDB.
Exrn>:> Sr. Dr. João Alves Filho - DD.
Ministro de Estado do Interior -Minístéro
do Interior- Brasilia- DF.
NR. 141/89 de 17-4-89- Tendo em
vista a tragédia que vem assolando os
paraibanos, quando chuvas intermitentes
e torrenciais flagelam a cidade de João
Pessoa, causando centenas de mortes e
desabriagados inftnidade de famiJias, peticiono a Vossa EXcelência substancial e
decisivo apo[o desse Ministério àquela administração municipal, para que recurses
lhe sejam repassados, a fim de que, com
maior desenvoltura, possa superar o aflitivo e dramático impasse por que passa
aquela capital, onde os mais atingidos foram os segmentOs mais humildes e necessitados daquela sociedade. A situação
afigura-se como uma grande calamidade, e, objetivando repará-la, aguardam os
pessoenses o imprescindível respaldo
desse Ministério. COm antecipados agra:
decimentos e reiterados protestos_ de
apreço; subscrevo-me, atenciosamente.
Senador Raimundo Ura - Vice-Uder do
PMDB.
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Ao Exm<> Sr: Prefeito Wilson BragaPrefeitura Municipal de João Pessoa ..:.......
João pessoa - PS
NR 138/89 de 14-4-89- Expresso à
população de João Pessoa,_ através de
Vossa Exce1ência, meus sentimentos de
solidadedade pelos trágiccis e dramáticos
episódios que têm assolado nossa capital,
desabrigando grande número de famaias,
ceifando vidas, compondo um quadro
desolador que todo o País lamenta. Ao
ensejo, passo a irmanar-me com Vossa
Excelência esse momento difícil por que
trilha sua administração, colocando-me
ao seu inteiro dispor no Congresso Nacio-

naL Com atenciosos cumprimentos e reiterados protestos de_apreço, Senador Raimundo Lira -
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Vice-Líder do PM_DB.

Exm" Sr. Vereador Carlos Gláucio S.
de Farias DD. Presidente d_a Câmara Municipal de João Pessoa - Câmara Municipal- João Pessoa - PB
NR 137/89 de 14-4-89- Transmito
a essa Câmara_Municipal, na pessoa _de _
V. Ex' seu presidente, minha profunda
consternação, trágico, episódios que vêm
penalizando a população de João Pessoa,
ceifando vidas~ desabrigando famílias, em
conseqüéncia violentas chuvas afligem
nossa capital. Tendo em vista catastróficos acontecimentos, manifesto aos pessoenses minha solidariedade e a essa casa legislativa, minha firme disposição enviciar esforços conjuntamente essa edilidade, para que se busquem soluções visem a prevenir tragédias similares, em
prejuízo segurança e bem-estar habitantes João Pessoa. Atenciosamente, Senador Raimundo Lira - Vice-Uder do
PMDB.
Exm" Sr. Vei'e_a_dor Francls_r:o B_arreto

- DD. Líder do PMDB na Câmara Municipal de João Pessoa - Câmara Municipal -João Pessoa - PB.
NR 139/89 de 14-4-89 - Nesse momento de grandes dificuldades por que
passa João Pessoa, assolada pelas chuvas, desabrigo e rnortes, venhO manifestar, através de V. Ex~. líder do PMDB nessa
casa legislativa, meu profundo pesar
ocorrência esses episódios que estão a
vitimar grande número famílias nossa capital. Manifestando-me solidário, colocome, no Senado Federal, inteiro dispor liderança PMDB. Atenciosamente, Senador Raimundo Lira - Vice-Líder do
PMDB."

Na expectativa cívica de que, em futuro, qui-

çá próximo, detenham os municípios brasileiros a infra-estrutura e os recursos necessários para que se evitem e se previnam comoções tais, em que a mais fustigada e atingida
é sempre a população mais humilde, passo
a agradecer aos eminentes Senadores a distinta atenção de que fui alvo.
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Não havendo me.is oradores inscritos, suspen-

do a sessão por 1O minutos, aguardando a
presença de S. ~o Sr. Ministro da Fazenda,
Maílson da Nóbrega.
Está sUspensa a sessão.

ordinária de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a s~uinte.

ORDEM DO DIA

(Suspensa às 14 horas e 55 iiüriutos,
a s.essão é reaberta às 15 horas e 2 minutos.)

1

Veto Parcial
PROJEfO DE LEI DO DF
N• 5, DE 1988

OS~. PRESIDENTE (Iram Saraiva)_- Es-

tá reaberta a sessão.
Em atendímento à convocação feita, através
do Re"querimento n" 3, de 19139, comparec:e
a esta CaSa o Sr. Ministro de-Estado da Fazenda Dr. Maílson da Nóbrega.
-Para introduzir S. Ex" em plenário, a Presidência designa ComisSao formada pelos Srs.
Senadores Ra"iinundo Lira, pelo PMDB; Marcondes Gadelha, pelo PFL, e Ney Maranhão,
~pelo

PMB. (Papsa.) _
(Acompanhado da Comissão designa·
da, tem ingresso no plenárto o Sr. Ministro
da Fazenda J11aílson da Nóbrega.)
(O Sr. frllm Saiaiva~ 1 o Více-Presidente,
deixa a cadeira da Presldénda, que é Ocupadl! pelo Senador Nelson Carneiro, Pre-

Votaç_ão, eiTl turno único, dÓ veto parcial
aposto ao Projetõ de Lei do DF n" 5, de 1988,
que dispõe sobre os vencimentos dos conselheiros, auditores e membros do M_inistério Públíc.o do Tri_bunal de Contas c:lo_Oi_strito Federal.
Parte vetada: art. 4"

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está encerrada a sessão.
- (Levanta·se a sessão iis 18 horas e 45

minutos)
ATO DO PRESIDENTE
N' 115, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
52, item 38, e 97, inciso [V, do Regimento
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Interno, em conformidade c:Qm a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
-Acha-se em Plenário S. & o Sr. Ministro
Ato da Comissão Diretora n 9 2, de 4 de abril
de Estado da Fãzenda, Di. Mailson da Nóde 1973, e tendo em viSta o que consta dO
brega.
.
Processo n~ 004997!8Q-1_, resolv~ aposentar,
- Nos termos_ regimentais, o Sr. Ministro dtspor invalidez, Sebastião Aorêncio Cavalcante.
porá de 30 minutos para a sua exposição.
Adjunto Legislativo, Classe "Especial", RefePara as interpelações a S. Ex", serão chamados
rência NS·19, do Qu.3dro Permanente do Se-os Srs._.Senadores inscritos, que disporão de
nado Federal, nos termos do artigo 40, Inciso
5 minutos áda um, sendo assegur~do ao Sr.
[, da Constituição da República Federativa do
Jl.'\i.nlstro igual tempo para as respostas. Para
-contr_.3djtar o Sr. Ministro, os Srs. Senadores _ Brasil, combinado com os artigos 428, inciso
Jll, § 2", 429, inciso li\, e :414, § 4o, da Resoluç.~o
poderão usar de Qojs minutos, conc~den_?_o
n_ 58, de 1972; artigo 3? d~ .E.esolução SF
o Sr. Ministro igual tempo para a tréplica.
n? 13, de 1985; artigo 2? da Resolução SF
-Tem, -pOrtanto, a palavra o Sr. Ministro Mailn? 182, de 1987; artigo 5? da Resolução SF
san da Nobrega.
n? 155, d_e 19.88, e <;~rtigq 1~da Lei nQ 1.05_0,
EXPOSIÇÃO DO SR. MINISTRO MAÍLde 1950, _com proventos integrais, observado
SON LM NÓBREGA E RESPOSTA AS
o disposto no artigo 37, inciso XI, da ConstiINTERPElAÇÕES DOS SRS. SENNJOtuição Federal.
__
RES QUE; ENTREGUES A REVISÃO DO
Senado Federal, 18 de abril de 1989. ORADOR, SERÃO PUBUCADAS POSSenador Nelson Carneiro, Presidente.
TERIORMENTE.

sidente.)

---

-- -

0

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
....... Lembro aos Sei-lhores Parlamentares que
o COngresso Nacional estâ convocado para
uma sessão conjunta, solene, a realiz_ar-se ':o
dia 19 do corrente, às 1O horas, no Plenáno
da Câmara dos Deputados, destinada a homenagear Davi Kopenawa Yanomami, pelo recebimento do "PrêmiO Global 500", do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)
-A Presidência lembra, ainda aos, Srs. Senadores c:J:Ue o Congresso Nacional está convocado para uma sessão conjunta a rea1izar-se
hoje às 18 horas e 30 minutos no plenário
da_ c-amara -doS Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cimeiro)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a sessão

ATA DE COMiSSÃO

2
COMISSÃO DIRETORA
a~

Reunião ordinária. realizada
em 11 de abril de 1989

Às deZ horas e trinta minutos do dia onze
de abril de huni mil novicentos e oitenta e
nove, na Sala de Reuniões da Presidêncja, i'eúne-se a Comissão Diretora do Senado Federal,
com a presença dos Excelentf:ssimos Senhores Senadores _NELSON. CARNEIRO, Presidente, IRAM SARANA, PrimeirQ-Vice-Presidente. ALEXANDRE COSIA, Segundo.Vice-Presidente, MENDES CANALE, Primeiro-Secretário, DIVALDO SURUAGY~ Segundo-Secretário, POMPEU DE SOUSA, T erceiro-Secretáõo,
LOUREMBERG NUNES ROCHA, Quarto-se-
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cretário, NABOR JUNIOR. ANTÓNIO LUIS
MAIA e LAVOISIER MAIA, Suplentes.
O Senhor Presidente, ap6s declarar iniciada
a reunião, dá ciência à Comissão Diretora d-:..
expediente do Senador Mário Maia, Líder do

PDT, comunicando a necessidade do veículo
destinado àquela liderença. A seguir, submete
à apreciação dos presidentes os seguintes assuntos:
a) Requerimento no 28/89, apresentado pelo Senador Ronan Tito, com base nos arts.
50, § 2~. da Constituição, e 235· a 240 do Regimento Interno do Senado Federal, solicitando
ao Poder Executivo (Ministério da Fazenda)

esclarecimentos sobre a autorização conce-:
dida ao Grupo Silvio Saii.tos parã operar, no
País, o chamado "Baú da Felkidade", bem
como informações sobre a fiscalização gover-

namental das operações de referido grupo
empresarial.
·
Após examinada pelos presentes, a matéria
é aprovada e encaminhada à Secretária Geral
da Mesa para as devidas providências.
b) Requerimento n9 59, de 1989, apresentado pelo Senador Roberto Campos, com base nos arts. 50, § 2'\ aa-·-c:o-nSfliUição, e 238
a 240, do Regimento Interno do Senado Federal, solicitando ao Poder Executivo (Gabinete
CIVil da Presidência da República) informações e remessa de documentos sobre assuntos ligados à Política Nacional de Informática.
Após examinada pelos presentes, a matéria
é aprovada e encaminhada à Secretaria Geral
da Mesa para as devidas providências.
c) Requerimento n~ 67, de 1989, apresentado pelo Senador Nelson Wedekin, com base
nos arts. 50, § 2", da Constituição, e 238, ã
240 do Regimento Interno do Senado Federal,
requerendo ao Poder Executivo (Ministério da
Fazenda) informações atinentes à_intervençao
do Banco Central do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul - BRDE.
Após examinada pelos presentes, a matéria
é aprovada e encaminhada à Secretaria-Geral
da Mesa para as devidas providências.
d) Requerimento n~ 190, de -1989, apresentado pelo Senador Ney Maranhão, com base
nos arts. 50, § 29, da Constituição, e 238 a
240 do Regimento Interno do Senado Federal,
solicitando ao Poder Executivo (Ministério da
Agricultura) esclarecimentos relativos à COBAL.

Após examinada pelos presentes, a matéria

é aprovada e encaminhada à Secretaria-Geral
da Mesa para as devidas providências.
e) Expedientes do Diretor-Geral, encaminhando Relatório da Subsecretaria de Serviços
Gerais a respeito de episódios ocorridos na
Cõmissão do Distrito Federal, erTI sua reunião
de 6 de abril de 1989, do Senador Me ira
Filho, também sobre o ocorrido.
Depois de al)a_ij_sa_do o referido incidente,
em todOs os seus aspectos, a Comissão Diretoria resolve:
1) transformar a Comissão de Sindicância,
instaurada pelo Diretor-Geral, em Comissão
de Inquérito, na forma regulamentar;
2) proibi!' o acesso às dependências do Senado Federal das pessoas estranhas aos quadros desta Casa relacionadas no Relatório da
Subsecretaria de SeJViços Gerais;
3) comunicar o incidente à Câmara dos
Deputados informando o nome das pessoas
mencionadas no item 2; e
4) suspender preventivamente, nos termos
do art. 460, do Regulamento Administrativo
do Senado Federal, os servidores Antonio Raimundo dos Santos Correa, matríCula no 2567,
e Carlos Alberto Branquinho, matricu_la nQ
2297.
Em seqUência, o Senhor Presidente concede a palavra ao Diretor-Geral; que submete
à deliberação da Mesa os seguintes assuntos:
a) Proposta de Ato da Comissão Diretora
alterando a o Ato n~ 54/88, que .-'fiXa normas
para a concessão, aplicação e prestação de
contas de-subvenções sociais e aUXIlias finanCeiros no âmbito do Senado Federal". (Processo n~ 015850/88~9).
A matéria é dis_cutida e aprovada, assinando
os presentes o respectivo Ato, que vai à publicação.
b) Prestação de_ Contas do Instituto Tancredo Neves, relativa à subvenç.?io recebida no
exercício de 1988-, com parecer da Auditoria.
-~- designado o Senador Nabor Júnigr_, para
Relator.
c) Proposta de Ato da Comissão Diretora
flile.to;mdo a Jo_tação ideal da Assessoria (Processos n-:os 011758/88-0 e 011:338/87-3).
A matériã é discutida e aprovada, assinando
bs presentes o respectiVo Ato, que vai à publicação.

e-
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d) Requerimento da servidora Maria Inês
Bastos solicitando que- o Senado Federal assuma as despesas com o transporte do excesso
de sua bagagem para Londres.
A matéria é discutida e indeferida tendo em
vista a insuficiência de recursos orçamentários
espec(ficos.
e) Proposta de Ato da C9missão Diretora
regulamentando o critério_ de remuneração de
seiVidores do Senado Federal colocados à diSposição de outros órgãos de Poder Público.

_ A matéria é discutida e rejeitada em face
do aumento de despesas dela decorrente.
!)Processo _n9 004162!89-7, em que a servidora Angelina Silva Gomes Costa solicita licença para trato de i_~teresses particulares~-~
Após discutida a matéria, a Mesa concede
a licença pleiteada.
_
_
Em prosseguimento dos trabalhos da reunião, o Senhor Presidente franqueia a palavra
ao Senhor senador Nabor Júnior que apresenta Parecer preliminar ao Processo n9
002186/89-6, que trata da prestação de contas
d~ ANDAL, relativa ao exercício de 1988, p"ara
que seja cumprida diligência pelo Diretor-Geral junto àquela entidade,
O parecer é aprovado, após discutido.
A_ seguir, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Terceíro Secretário, que
apresenta parecer aos proceSsõs- n~"
018479/87-1, 004250/88-3 e 008717/88-5
concluindo pela rescisão, por justa causa, do
contratao de trabalho do seiVidor Edvaldo Li~
ma de Albuquerque.
O parecer, após examinado, é aprovado pelos presentes.
Em continuação, o senhor Presidente concede a palavra ao senhor Primeiro Vice-Presidente que apresenta parecer pela aprovação
da Prestação de_ Contas do FUNSER, relativa
aO quarto trimestre de 1988 (l'róéesso 09
000644/88-7).
- O parecer, cipós discutido, é aprovado.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra Os trabalhos, às treze horas, pelo
que eu, José Passso Pórto, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor
Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 11 de abrü de
1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente
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SUMÁRIO
l-ATA DA 41• SESSÁO, EM 19

DE ABRIL DE 1989
1.1-ABERTURA
12- EXPEDIEI'f!E

1.2.1 - Pareceres
N9 4"89, da Comissão Dlretora, apr~
sentando a redação fmai da emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara I"!9
9, de 1988 (n' 200/87, na casa de origem),
que dispõe sobre a concessão de bolsaN
-

auxílio ao atleta amador e dá outras providências.

-

N~>

5/89, da Comissão Diretora, apre-

-sentando a redação final das Emendas do

Senado ao Projeto de Lei da Câmara

n~>

18, de 1988 (n• 7.135/86, na casa de origem), que dispõe sobre as relações de trabalho do Treinador Profissional de Futebol
e dá outras providências.
1.2.2- Leitura de Projetos

-Projeto de Lei do Senado n9 82/89,
de autoria do Senador Itamar Franco, que
dispõe sobre a comemoração do feriado
de 21 de abril; Dia do Taradentes. -·

-Projeto de Lei do Senado

n~"

83/89,

de autoria do Senador Antônio Luiz Maya,

que acrescenta parágrafo ao art. 7<:> da Lei
n• 6.696, de 8 de outubro de 1979, e dá
outras providências.
-Projeto de Resolução n<:> 19/89, de autoria do Senador Ronan Tito e outros Senadores, que estabelece aliquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e preStações .interestaduais.
1.2.3- Comunicação da Presidência
-Recebimento do Senhor Presidente
da República, de Mensagens Presidenciais
encaminhando o projeto de lei de diretrizes
orçamentárias para o ano de 1990 e as

contas do Governo Federa] relativas ao
exercício de 1988.
1.2.4 -Discursos do Expediente
SEIYADOR JUTAHY fl!A<UIL.IVÍES CacauicuJtura brasileira.
SEIYADOR fTAMAR FRANCO - 200
anos da Inconfidência Mineira.
SEJYADOR DIVALDOSC/RUAG!; como
líder do PFL - Homenagem it Aurélio
Buarque de Holanda.
1.2.5- Comunicação da Presidênda
Recebimento_do Oficio n_<:> 5-7-89 (n<:>
69/89, na origem) do Governador do Estado do Tocantins, solicitando autorização
para que aquele Estado possa contratar
operação de -crédito externo no valor de
US$ 450,000,000.00, para os fins que especifica.

1.2.6 -Requerimento
- N9 201/89, de autoria do Senador
Lourival Baptista, solicitando que não seja
realizada sessão do Senado no dia 21 do
corrente nem haja expediente em sua Secretari~. Aprovado; após usar da palavra
o Sr. Senador Jutahy Magalhães.

1.2.7 - Comunicações
-Do Senador Dirceu Carneiro. comunicando o seu desligamento da bancada
do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro- PMDB, e passando a integrar
a bancada do Partido da Social DemOcracia Brasileira - PSDB.
-Da Uderança do PMDB, referente à
designação de Senadores para comporem
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
1.3- ORDEM DO DIA
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n9 5, de 1988. que dispõe sobre
os vendmentos dos conselheiros, auditores e membros do Ministério Público dO

Tribunal de Contas do Distrito Federal. Votação adiada por falta de quorum.

1.3.1 -Discursos após a Ordem do
Dia
SEIYADORJUTAHY MACWJP!Es, pela
'~--çrdem - Organiza~o da Orçlem do Dia
SENADOR CID SABÓIA DE CARVA-LHO, pela ordem- medidas tomadas pe·
Ia Comissão de CõnStituição e Justiça e
Qdadania.
j
SENADORMARCONDESGADEUIA~

Fusão nuclear a frio.
SENADOR OLA VO PIRES- Criticas 4o
Senado Federal.
SR. PRESIDENTE - Presta esclarlcimentos ao Senador Olavo Pires.
SENADOR OLA l-o PIRES
ção pessoal- Críticas ao Senado I: ral.
SENADOR JUTAHY MA<UILJME Funcionamento do Senado F~eral.L
SENADOR NEY MAIIANHAO- f-!reve
dos médicos em Recife.
SENADOR JOÃO LOBO -InterVenção
no Banco do Estado do Piaui.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA Proteçáo ao meio ambiente.

em expica-

1.3.2 r - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
lA_:ENCERRAMENTO
. 2 - EXPOSIÇÃO DO SR•. MJN18.
1RO MAÍLSoN DA l'IÓBREGA-E RESPOSTAS As ll'ITERPELAÇÓES DOS
SRS. SEI'IADORES, FEITA NA SESSÁO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE
ABRIL DE 1989.
3 - ATO DO PRESIDENTE DO SE. NADO FEDERAL -1'1• 116; de 1989.
4-MESA DIRETQRA
5 - LIDERES E VJCE-LIDERES DE
PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÁO DE COMISSÕES PERMAI'IEI'ITE8
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA .

DIARID DO CONGRESSO. NACIONAL
Impresso sob a responsab•hdade da Mesa do Senado Federal

ASSINATURAS

Olretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO M~DRUGA
Di reter Adjunto

Semeslral ................................................_., NCz$ 9,32
Exemplar Avulso ......................- .... ·~------ NCz$ 0,06
Tirãgem; 2.200-exemplares.

Ata da 41"' Sessão, em 19 de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, iram Saraiva, Pompeu de Sousa e Antonio Luiz Maya
A Comissão Diretora apresenta a redação
final da emenda do Senado ao Projeto de Lei
dã Càrilara rt' 9, de 1988 (nç 206/87, na Casa
-NaborJúnior- Carlos De'Ca_rU-Aureo
de origem), que dispõe sobre a concessão
Mello- Odadr Soares- Olavo Pires~João
de bolsa-auxílio ao atleta amador e dá outras
Menezes -- Almir Gãbõel - Jarbas Passaprovidências.
rinho - Carlos Patrocínio - Antonio Luiz
Sala de Reuniões da Comissão, em 19 de
Maya -João CMtelo ~ Alexandre Costa - ·
abril de 1989. - Seil.ador Nelson Carneiro,
Edison Lobão -.João Lobo- Chagas RodriPresidente - Senador Pompeu de Sousa gues - Hugo Napoleão - Afonso Sancho
Senador Antonio Luiz Maya_, Relator -Sena- Od Sabóia de Carvalho - Lavoisier Maia
dor Aureo MeDo.
- Marcondes Gadelh!l - Marco Maciel ANEXO AO PARECER
Ney Maranhão--- Mansueto de Lavor -LouN-4, DE 1989
rival Baptista - Luiz Viana - Jut.ahy Magalhães - Ruy Bacelar - Gerson Catnata ._Redação- final da emenda no SenaAfonsoArinos-Jamü Haddad- Nelson Car-do ao Projeto de Lei da Câmara n 9
neiro- Itamar Franco- Ronan
-Seve_:_-_$_,de 1988 (n"' 206/87, na Casa de
ro Gomes ~ Fernando Henrique Cardoso ----~origem), _dispõe sobre a cõncessão de
Mauro Borges- Iram Saraiva- Irapuan Cosbolsa-awállo ao atleta amador e dá
ta Júnior - Pompeu de Sousa - Maurício
outras pi'ovldências.
Corre-a - Roberto_ Campos - louremberg
Nunes Rocha - J\'b~ndes Canare - Wilson
EMENDAn9 1
Martins - AffonsÕ Camargd __:. José Richa
(Cal-responde à emenda
-Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin- Carn"' 1, de Plenário)
los Chiarelli.
Dê-se ao caputdo art. 2"' a seguinte ~edação:

ÀS 14 HORAS E 30 M!N(JTOS, ACHAM-fiE
PRESENTES OS SRS. SENAPORES:

nto

O SR. PRESIDNEfE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores. Havend.o número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob _a proteção d.e Deus,_ iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1'1-Secretário irá proceder à leitura do
Expediente
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

"Art. 2"' Para poder receber bolsa-auxílio o atleta_ .deverá freqüentar regular--mente curso ofidal ou reconhecido de
~irlrileiro grau, segundo grau, técnico profissionalizante ou de nivel superior."

. PARECER N• 5, DE 1989

Pareceres

Redação final da emenda do Sena•
do ao Projeto de Lei da Câmara n'

PARECER 1'1' 4, DE 1989

18, de 1988 (n• 7.135/86, na Casa
de origem).

Redaçáo final da emenda do Senado ao Projeto de LeJ da Câmara D 9
9~ de 1988 (n? 206/87~ na Casa de
origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação
final da emenda do Senado ao Projeto de Lei
da camara n? 18, de 1988 (n9 7.135/86, na
Casa de origem), que dispõe sobre as relações .

de trabalho do Treinador Profissiona1 de Fute~
boi e dá outras prOvidências.
·
Sala de Reuniões da Comissão, em 19 _de
abrif de 1989. - Seriador Ne!s011 Camel,ro, Presidente - Senador PPinpeu de Sousa-Senador Antonio Luiz Maya, Relator - Senador Áureo Mel/o.

ANEXO AO PARECER
N•5, DE 1989

Redação final das emendas no Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 18, de 1988 (n• 7.135/87, na Casa
de origem), dispõe sobre as relações
de trabalho do Trebtador Proflsslo...a
de Futebol, e dá outras providbdas..

EMENDAn• I
(Corresponde à emenda
n9 1, de Plenário)
Dê~se à introdução do caput do art. 39 a
seguinte redação, acrescentando-se a palavra
"preferencia1mente":

"Art 39 O. exerclcid da profissão de
Treínador Profissional de Futebol ficará
assegurado preferencialmente:
I~ ........................,........- - - - - - ---·---~--·--·--

EMENDAN•2
(Corresponde à emenda
n"' 2, de Plenário
No item II do caput do art 3 9 , onde se_ lê:
"por prazo não inferior a 2 (doiSJ anos.~." Substitua-se por:··... por prazo não inferior a 6 (seis}
meses... "

EMENDAN•3
(CorresPOnde à emenda
~ 3, de Plenârio)
Suprima-se o item II do caput do art 3".
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
As razões que levaram o legislador ordinário

EMENDAN•4
(Corresponde à emenda
n9 4, de Plenãrio) .
No item II do Cl!lput do art. 49, onde se lê:
"apoio e assistência moral, material e econômica...", substitua-se por: "apoio e assistência
moral e material... "

a estabelecer as enunciados exceções à regra
geral prendem-se à relevâncias das datas
mencionadas, seja em decorrênda da universa1idade do evento, seja em função da importância do fato 'histórico para a nacionalidade,

EMENDAN•S
(Corresponde à emenda
n9 5, de Plenário)

No ano seguinte à publicação da Lei n 9
7.320185, foi aprovada a Lei n~ 7.466/86 acres-

Dê-se ao item I do caputdo art.. 6" a seguinte
redação:

ser comemorados na própria data o "Dia do
Traba1ho" (19 de maio). São óbvias as razões

"M 6• ......................................--···

a omissão inicial. A importância histórica do
dia consagrado ao trabalhador, universalmen-

I -O prazo de vigência, em nenhuma
hipótese, poderá ser superior a 2 (dois)

seja em respeito ao espírito cristão do povo
brasileiro.

centando ao rol dos eventos que deveriam

que levaram o Congresso Nacional a retificar
te reconhedda, era rigorosamente incompatívef com'ã. medida de ordem prática consubs-
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gos e dos dias 1'~ de janeiro (Confraternização
Universal, 7 de setembro (Independência), 25
de dezembro (Natal) e Sexta-Feira S~ntà.
Parágrafo único. Existindo mais de um feriado na mesma semana, serão eles comemorados a partir da segunda-feira subseqUente.
Art. 2'~ O Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 39 E&ta _lei entra em vigor na data de
sua publicação..
Art. 49 Revogam-se as_ disposições em
contrário.
Brasília, 11 de jUnho de 1985; 1649 da Independência e 979 da República. -JOS!! SAR-

NEY- Fernando Lyra.

LEI N• 7.466,
anos;
DE 23 DE ABRil.: DE J986
·········---······················-··········..·····~·-.. ·~·-·· .... ~..--. ·tanciada no diploma de 1985.
Entendemos que o vulto histórico de TiraDispõe sobre a comemoração do feria~
dentes, por tudo que significa em termos de
EMENDAN•6
do de 19 de Maio - Dia do Trabalho.
luta
pela
afirmação
da
nacionalidade,
está
a
(Corresponde à emenda
O Presidente da República
merecer idêntico tratamento. Julgamos rigon 9 6, de Plenário)
Faço saber que o Congresso Nacional derosamente inadmissível que a data consagracreta e eu sanciono a segtl.inte lei:
Suprima-se o art. 7'~ e seu parágrafo único, da a reverenciar aquele que sagrificou a próArt, 19 O feriado de 19 de Maio, consarenumerando-se os artigos subseqUentes.
pria vida em prol da soberania e da liberdade
grado como "Dia do Trabalho", será comedo
povo
brasileiro
venha
a
ser
tutelada
de
forEMENDAN•7
morado na própria data, não se lhe aplicando
ma idêntica a qualquer outra.
(Corresponde à emenda
a antecipação prevista na Lei n 9 7.320, de 11
Nunca
é
demais
lembrar
que
estamos
a
n'~ 7, de Plenário)
de junho de 1985,
comemorar que há 200 anos Joaquim José
Art. 2 9 Esta lei entra em vigor na data de
Suprima-se o art a~. renumerando-se os
da _Silva XáVier, o Tiradentes- e seus compasua publicação.
subseqUentes.
nheiros assim fiZeram - quando seu povo
Art. 3" Revogam-se as disposições em
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) comprimido pelos escorcantes impostos, socontrário. · ·
-O Expediente lido vai à publicação.
terrado pelo s[stema financeiro usado, combaBrasília, 23 de abril de J 986; J 65• da IndeSobre a mesa projetas que serão lidos pelo lido pela decadência das minas já exauridas,
pendência e 989 da República. -JOSÉ S4R~
Sr. 19-Secretário.
asflXiado cultural e politicamente, marginaliNEY- Paulo Brossard
zado do processo sócio-econômico imperanSão lidos os seguintes
te, impregrlado pelas idéiasJibed:árias a cerca
DECRErO N• 91.604,
da soberania popular de uma grande comuDE 2 DE SETEMBRO DE l 985
de vizinhos.
PROJETO DE LEI DO SENADO nidade
Foi a partir da Inconfidência que os mineiros
Regulamenta a Lei n 9 7 .320, de 11
N• 82, de 1989
começaram a possuir uma consciência clara
de junho de 1985, que dispõe sobre
antecipação de comemoração de feDispõe sobre a comemoração do da comunidade da terra e não da estirpe, fazendo madrugar neste País a modema noção
riado, e dá outras providências.
feriado de 21 de abril - Dia de nrade nacionalidade, que redundou no primeiro
O Presidente da República, no uso da atridentes.
buição que lhe confere o item DI, do art. 81
movimento pela Independência do Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Apresente iniciativa tem por escopo raparar da Constituição, e tendo em vista o art. 29
Art. 1" O feriado de 21 de abril, consa- um grave erro cometido quando da aprovação
da Lei n9 7.320, de -lT áe jl.irifio de 1985,
grado a reverenciar a memória de Tiradentes, do texto da Lei n9 7.320/85, na sua versão
decreta:
mártir da Independência Nacional, será come- original, dignificando a personalidade de JoaArt. 19 Será comemorado por antecipamorad~ na própria data, não se lhe aplicando
quim José da Silva Xavier com a posição que· ção, nas segundas-feiras, o feriado que cair
a antecipação prevista na Lei n'~ 7 .320, de 11 merece no contexto histórico do nosso Pa1s.
_nqs dias da semana, com exceção dos que
de junho de 1985,
Sala das SesSõ_es, 19 de abril de 1989.
-_-- acorr.erem nos_sábados e dOminQos e os dos
Art. 29 Esta lei entra em vigor na d~ de Senador Itamar Franco.
dias 19 dejaneiro (Confraternização Universal),
sua publicação.
7 de setembro (Independência), 25 de dezem~-LEGISLAÇÃO CITADA
Art. 39 ' São revogadas as disposições em
bro (Natal) e Sexta-Feira Santa.
_
contrário.
Art 2~- Não Será antecipado a Comemo·
LEI N• 7.320,
- ração do feriado que coincidir com o dia em
J~cação
DE J J DE JUNHO DE J 985
que se __ re_aliza{em eleições, nos termos dos
A oportunidade e Wnveruência recomenarts. 19 e 29 da Lei n9 1266, de 8 de dézEmlbro
-Dispõe
sobre
a
antedpação
da
cÕ-daram, no passado prÇ>ximo, a aprovação de
de 1950.
memoração de feriado e dá outras
dispositivo legal deterrilinando a antecipação
Art 39 Existindo mais de um feriado na
_ providêndas.
da comemoração de _todos os feriados naciomesma semana, serão eles comemorados a
O Pr~idente da_República
nais para as segundas~feiras das respectivas
partir da segunda-feira da semana subseqüen__ _F~_ço saber que o C:Ongfesso Nadonal dete.
semanas, rasal!wados os seguintes:
creta ~~eu sanc_i_9nó a seguinte lei:
-1'~ de janeiro (Confraternização Univer. 2arágrafo único_. Se na referida semana
Art. 1o Serão comemciraâos por entecisubseqUente houver outro feriado sujeito a ansal);
pação, nas segundas-feiras, os feriados que
- 7 de setembro (Independência);
tecipação, será ele comemorado na seguncaírem nos demais_ dias da semana, com exceda-feira, passando os da semana anterior a
-25 de dezembro (Natal): e
çâo dos que ocorrerem nos sábados e domin- . serem comemorados a partir da terça-feira.
-Sexta-Feira Santa.
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Art. 4~ Salvo disposições em contrário, os
prazos em geral, que se vencerem nos dias
de comemoração antecipada de feriados civis
e relig!osos, ficam prorrogados para o primeiro dia úti1 subseqilente.
Art 5~ Eete decreto entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 6<1 Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasma, "2 de setembro de 1985; 164<;> da
Independência e 97? da República. - JOSI!
SAR!'{EY- Eras Antonio de Almeida.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e Gdadania,)
·

PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1' 83, de 1989
Acrescenta parágrafo ao art. 7' da
Lei n~ 6.696, de 8 de outubro de 1979,
e dá outras provldêndas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ]9 É acrescido ao art. 7'1 da Lei n9
6.696, de 8 de outubrO de 1979, o seguinte
parágrafo, renumerado o seu parágrafo único:
"§ 1 ~ A computação do tempo de
serviço anterior, de que fala o caput do
artigo, para os membros e ex-membros
do clero diocesano, é feita a partir do irúdo dos estudos filosóficos. comprovado
mediante apresentação, em qualquer
tempo, de documento passado por autoridade religiosa competente."

Arl 29 Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justiflcação

A Lei n~' 6.696, de- 8 de outubro de 1979,
ao equiparar aos trabalhadores autônomos os
ministros e ex-ministros de confissão r~ligiosa
ou membros e ex-membros de institutos da,
vida consagrada, congregação ou ordem religio~, veio colocar sob o amparo da Previdência Social muitos cidadãos brasileíros até
então desamparados.
A sociedade brasileira é testemunha dos relevantes serviços, nos campos da assistência
espiritual, sotial e educa.cloryai, prestados pelos religiosos, quer sejam católicos ou não.
É também testemunha de que, depois de longos anos de serviço à comunidade, muitos
deles, sem o direito de uma aposentadoria
digna, chegaram a uma velhice cheta de privações e necessidades. Se esta__ ti_ão é a sorte
que queremos para nenhum trabalhador brasileiro, muito menos para aqueles que consagraram sua vida ao serviço dos outros, sobretudo dos mais pobres e mais humildes.
Mas, na interpretação e regu]amentação da
lei, os membros e ex-membros do clero diocesano ficaram prejudicados na contagem do
tempo de serviço anterior.
Para os membros e ex-membros das congregações e ordens religiosas, a contagem do
tempo é feita a partir do dia da emissão dos
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-votOs remporanós. Este momento, de modo
Parágrafo único. O segurado facultativo,
geral, coincide com o fim dos ent:io chamados
atendtdo o disposto no artigo 2~ desta lei, miestudos secundários, quando o jovem religionistro de. conftssão religiosa ou membro de
so estava numa faixa etária entre dezoito e _ instituto de _vida c_oosagrada, congregação ou
vinte anos.
ordem _religiosa, ficará obrigado a indenizar
Já para os membros e ex-membros do clero
a Previdência Social pelo tempo de serviço
dioceSQno, que não emitem votos religiosos,
averbado e sobre o qual não tenha contrisegundo interpretação do Direito Canônico,
buído.
o-momento da consagração reügiosa é arerÃ··c~;;:,i;;j';;'d~··c;;~;üMça~:·-:;~;;ç~
cepção da tonsura, no infcio dos estudos teológicos, quando o jovem seminarista estava
e Cidadahia)
numa faixa etária entre 23 e 25 anos, ou mais.
Ora, a pura e simples aplicação de uma
PROJETO DE RESOLUÇÃO
norma do Direito Canônico na interpretação
e aplicação- de uma lei civil está ferindo o pre1'1' 19, DE 1989
ceito constitucional da isonomia.
Estabelece
alíquot.as do Imposto
Pondo-se de lado a norma do Direito Canô~
sobre Operações Relativas à Circunico e aplicando~se o princípio constitucional
lação de Mercadorias e sobre Prestada isonomia. é possível uma interpretação meção de Serviços de Transporte Intenos -restritiva da lei, no caso dos membros
restadual e lntennunldpal e de Coe ex-membros do clero diocesano. Para estes,
municação, nas Operações e Presta~
como para os membros e ex·membros das
ções lnt~~taduals.
congregações e ordens reügiosas, o início do
engajamento na vida eclesiástica coincide
O Senado Federal resolve:
com o -fim dos estudos secundários, equipaArt. 1~' A alíquota do Imposto sobre Operados aos do ensino oficial. Estes preparavam
rações Relativas à Circulação de Mercadorias
o jovem seminarista tanto para a vida ecÍee sobre Prestação de Serviços de Transporte
siástica como para qualquer carreira civil. Mas,
Interestadual e [ntermunidpal e de Comuniiniciados os estudos filosóficos, específicos
cação, nas Operações e Prestações lnterestaw
para a vida religiosa fJXaVa~se um marco de
duais, será de 12 (doze por cento).
maior engajamento no serviço-religioso e o
Parágrafo único. Nas operações e presta~
jovem direcionava sua vida para a carreira
ções realizadas nas regiões Sul e Sudeste des~
edesiástlca. Daí paia a frente era ele um continadas às regiões Norte, Nordeste e Centrosagrado e o seu retomo à vida cívil tornava-se
Oeste e -ao Estado do Espírito Santo; as a1íquomais difícil: Dessa forma, nada m~is justo que
tas serão:
infdo dos estudos filósoficos seja tomado coI - em 1989, 8% (oito por cento);
rno marco para a contagem do tempo de serw
U-.a partir de 1990, 7% (sete por cento).
viço anterior prestado é! sua instituição religioArt. 2~ A alíquota do imposto de que trata
sa, como define a Iei.
o Art. 19, nas operações de exportação para
Em vista disso, visando a corrigir falha na
o exteri_or, será de 13% (treze por c_ento).
interpretação da lei e garantir direitos líquidos
Art. 3~ . Este projeto de resolução entra vie certos, apresentamos este projeto de lei à
gor em 111 de maio de 1989.
apreci~çãb -dos nobres colegas desta Casa.
-JustHicação
-SenadorAntônloLuiz.Maya, PDC- TO.
Tendo em vista o disposto no artigo 155,
LEGISLAÇÃO aTADA
§ ~. inciso IV, da Constituição da República
FederatiVa do Brasil, temos a honra de submeLEI N• 6.696,
ter à consideração do Senado Federal o preDE 8 DE OUTUBRO DE 1979.
~ente projetei de resolução, fiXando_ as alíquoEqUipara, no tocante a previdênda tas interestaduais aplicáveis ao Imposto sobre
social wbana, os m.1nistroB de confisOperações Relativas à Circulação de Mer~a-_
são rellglosa e os membros de institudarias e sobte Pr-estação de Serviços de Transtos de vida consagrada, congregação
portes Interestadual e Intermunicipal (ICMS),
ou ordem religiosa aos trabalhadores
a que se refere o artigo 155, inciso I, leb'a
autônomos, e dá outras pro'Vidêndas.
"b", da Carta Magna.
_ O projeto em tela retrata decisão unânime
dos secretários de Faz-enda e Finaóça-s d~
Art. 79 Fica assegurado aos ministros e
ex-ministros de confissão religiosa ou aos
estados, do_ Distrito Fe"cieral e dos territórios
membros e ex-membros de institutos de vida
e cuja apreciação em caráter de urgência é
de suma importância, considerando a vigência
consagrada, congregação ou ordem religiosa,
de que trata o item n do § 1 ~ do artigo 59
do imposto para este mês de março.
da Lei n? 3.807, se o requererem no prazo
Sala das Sessões, 19 de abril de 1989. de 180 dias da vigência desta lei, o direito
Sen. Ronan Tito - PMDB/MG - Sen Saldi!de computar o tempo de serviço anterior, presnha Derzi, PMDBIMS - Sen. Marcondes Gatado às respectivas instituições religiosas, para
delha- Sen. JEirbas Passarinho- Ney Mata·
efeito da Ptevidência_Soçi_al, mediante indenii1hão, PMB -Mário Maia, PDT -Jamíl Haddad, PSB - Leopoldo Peres. -PMDB - per:
zaç_ão_-ªQ órgão ~previdenciário das contributnando Henrique Catdoso, PSDB- Nabor Júções não recolhidas no perlodo correspon~
dente, na forma já estabelecida em regulanior-ÁureoMeUo-EdisonLobJo-MaLUO
mento, dispen'sada a multa automática.
Benevides- Carlos De'Carli --Mareio Lacer-

.........

DIÁRJO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) .
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da - Humberto Lucena- Oii/Os Patrocfnfo
- Ronaldo Aragão- Pompeu de SousaO/avo Pires-Jutahy Magalhães -José lgnácio Ferreira -Ruy Bacelar-Maurfçlo Corréa
-

Louremberg Nunes Rocha -Meira Filho.
DOCUMENTO A QUE SE REFEI<EO

AUTOR DO PROJETO E:ft1 SUA JUS77FIOIÇ<iO:

.

Excelentíssimo Senhor Senador Nelson Carneiro

. Digníssimo Presidente do Senado Federal

Nesta
Tendo em vista o disposto no artigo 155,
§ 29, indso IV, da Constituição da República

Federativa do Brasil, temos a honra de submeter à consideração sup-erior de Vossa Exce-

lência a anexa sugestão de resofução, fixando
as.alíquotas máximas interestaduais aplicáveis
ao Imposto sobre Operações Relativas à Ctreulação de Mercadorias e sobre Prestações de

SeMços de Transportes interestaduais e lntermunicipais - ICMS, a que se refere o artigo
155, inciso I, letra "b", da Carta Magna.
Trata-se de decisão unânime dos secretários de Fazenda e FinanÇas dos estados, do
Distrito Federal e dos territórios e cuja apreciação em c::aráter de urgência é de suma importância, considerando a vigência do imposto
para o próxini.o mês de março.
Coiifiantes na atenção que Vossa Excelência dará a esta proposta, aproveitamos o ens_ejo para apresentar-lhe protestos de elevada
conslderação.

Brasília, 27 de fevereiro de 1989 - Carlos
Oscar Abrantes Nogueira Guedes (AC) -Luís
Dantas Lima (AL) -Alfredo Pereira do Nascimento (AM) -Sérgio Maurício Brito Gaudenzi
(BA) - Francisco José_limà Maios (CE} Man:o Aurélio Martins Araújo (DF) - José
Teófilo Oliveira (ES)--'- Nylson Teixeira (GO)

-Pedro Navais lima (f.'\A)- Fausto de SoUZll Faria (MT) -Flávio Augusto Coelho Detzi
(MS) - Luiz Femi!mdo Gusmão WeJ/isch (MG)

- Frederico Anfba/ da Costa Monteiro (PA)
- Josertde Silveira de Lucena (PB) - Luíz
Carlos Hauiy (PR) - TIJnia Bacelar de Araújo
(PE) - Romi/do Roddgues Nogueira (PI) Jorge· Hilário Gouvéa Weira (RJ) -Francisco
de Assis Miranda Pinheiro (RN) -José Ernesto Azzolin Pasquotto (RS) - Mai/ton Barros
Bfttencourt (RO) -Paulo Afonso Evangelista
Welra (SC) -JOsé Machado de CampOs Filho
(SP)-AndréMesquita Medeiros (SE) --'Renê
Pompeu de Pina (TO).
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do artigo 155, § 2°, inciso IV, da
Constituição, e eu, Nefson Carneiro, Presidente. promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO ri•

, DE 1989

Estabelece aliquotas máximas do

Imposto sobre Operações Relativas
à ClccuJação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intennuniclpal e de

Comunicação, nas Operações e Prestaç6es Interestaduais.
Art.

]9

A alíquota máxima do Imposto sow-

bre Operações Relativas à OrCi.tlaçáo-de Mer-

cadorías e sobre_ Prestações de Serviços de
Transporte lriterestadual e Intermun[cipal e de
Comunicação, nas Operações e Prestações
Interest:adU:ais, sefá de 12% (doze por cento).
Parágrafo único. Nas operações e prestações realizadas nas regiões Sul e Sudeste destinadas às regiões Norte, Nordeste e CentroOeste e Estado do Espírito Santo, as aliquotas
serão:
l-em 1989,8% (oito porcento);
n-apartirde 1990,7% (sete porcento).
Art 29 A alíquota do imposto de que trata
o art. lq nas operações de exportação para
o exterior será de 13% (treze por cento).
Art. 3.~ _Esta Resolução entra em vigor em
]9 de abril de 1989.
SeriadO Federal, 27 de fevereiro de 1989
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
LEG/sUj;:ÃO aTADA
CONSillUIÇÃO DA REPÚBUCA

trito Federal instituir:

[-impostos <Sobre:

a) trasmissão causa mortls e doação, de
quaisquer bens ou direitos;
b) operações relativas à circulação de merc::adorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de
c::omunicaçâo, ainda que as 9perações e as
prestações se iniciem no exterior;
ç) propriedade de veiculas automotores;
n- ad_iciona1 de até cinco por cento do que
for pago à União por pessoas tisicas ou jurídic::as domiciliadas nos respectivos territórios, a
titulo do imposto previsto no art. 153, m, incidente sobre lucros, ganhos e rendilnentos de
c::apital.
§ }9 O imposto previsto no inciso I, a:
1- relativamente a bens imóveis e respectivos çiereitps, compete ao estado da situação
do bem, ou ao Distrito FederaJ;
11- relativamente a bens móveis, tftulos e
c::réditos, compete ao Estado onde processar
c inventáriO ou arrolamento, ou tiver domicílio
o doador, ou ao Distrito Federal;
~ 1!_1- terá a competência para sua instituição
regulada podei complementar;
.a) se o db_ador tiver domio1io ou residência
no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente
ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;
IV- terá suas alíquotas máximas fixadas
pelo Senado Federal.
§ 29 O imposto previsto no inciso I, b,
atenderá ao seguinte:
I - será não-cumulativo, compensando-se
o que for devido em cada operação relativa
à circu1ação de mercadorias ou prestação de
serviços com _o_montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal;
U- a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:
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a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações
ou prestações seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo
às operações anteriores;
lli- poderá ser seletivo, em função da essencia1idade das mercadorias e dos serviços;
IV- resolução do Senado Federal, de inJ·
ciativa do presidente da República ou de um
terço dos senadores, aprovada pela maioria
absoluta de seus membros, estabelecerá as
aliquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;
V- é facultado ao Senado Federal:
a) estabe_cer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de inicié!tiva
de wn terço e aprovada pela maioria absoluta
de seus membros;
b) fixar alíquotas máximas_ nas mesmas
operações para resolver conflito específico
que envolva interesse de Estados.

FEDERATNA DO BRASIL
<l-ç:Ao IV

Dos Imp.,;~ dos Estados e
do Distrito Federal
Art. 155. Compete aos estados e ao Dis-
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À Comissão de Assuntos EconómicoS.

O SR. PREsiDEI'ITE (Pompeu de Sousa)
-Os projetas que acabam de ser lidos serão
publicados e temetidos às comissões competentes.
O SR- PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)
-a Presidência recebeu do senhor Presidente
da República mensagens presidenciais encaminhando o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 1990 e_ as contas
do Governo federal relativas ao exercício de
J98a
Em virtude de não haver ainda normas que
regulem a tramitação da matéria, a Presidência irá tomar as devidas providências para
a elaboração dessas normas, que vigorarão,
provisoriamente, até sua implantação defini·
- tiva no Regimento Comum.
O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)
Há oradores incritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.

-

O SR-JUfAHY MAGALHÃES (PMDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O que me traz à tribuna hoje é um prOnunciamento referente à questão do cacau em
nosso País.
-0 chocolate, principal derivado do cacau,
é considerado "o aJimento mais bem balanceado que existe, gostoso e nutritivo, uma mis·
tura bem equilibrada de cacau, leite e açucar",
elementos rtcos para o organlsmo, a vida e
o desenvolvimento humano.· O Brasil é o se·
gundo maior produtor de cacau, fruto do ca~
caueiro, uma árvore amazónica, brasileira.
Nosso País é também o primeiro na industrialização do cacau e um dos dez maiores produtores de chocolate, sob todas as formas. No
entanto, razões de ordem económica, política,
social e uma forte resistência cu1tural, que inclui tabus e crendices, fazem com que o nosso
País, rico e miseravél, grande e subnutrido,
"a terra do cacau", apresente um baixíssimo
consumo desse_ notável alimento, de ótima
digestibilidade e rápida metabolfzação pelo

?' p_ 7 .I
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organismo humano. Temos-niáfêria-prima de
qualidade e em abundância; dominamos tecnologias, do plantio da árvore até a fabricação
do produto fmal, o chocolate; e curiosamente,

clonai de Merenda Escolar, que assiste hoje
a cerca de 30 milhões de crianças do pré-escolar e do primeiro Qrau.
Sr. Presidente, antes, porém, de comentar
cada brasileiro não consome mais de 800 gratais deSViOs que estão ocorrendo em relação
mas de chocolate por ano.
ao chocolate na merenda escolar, convém
Não irei discorrer, nem discutir sobre as lembrar ao Plenário dois cometimentos do
causas do baixo consumo nadonal do produCongresso Nadonal em favor da alimentação
to, piso assunto já foi objeto de longos pronundos brasileiros, especialmente das nossas
ciamentos deste Senador nesta Casa, e do
crianças em idade escolar e da maioria da
Deputado Juta:hy Júnior na Câmara Federal.
população carente, de baixa renda, ora subnuEstucHosos têm publicado trabaJhos a respeito
trida, ora faminta. Em 198.5, o Deputado Jutae a Imprensa divulgado nossa considerações.
hy Júnior apresentou projeto de lei que incluía
Há décadas, produtores e industriais e o o cacau em pó nos programas da merenda
próprio Governo, através da Comissão Execu· escolar. A proposta, amplamente aplaudida
tiva do Plano da Lavoura Cacaueira --CE~ por todos os segmentos da economia do caPLAC - órgãO responsável pela condução- cat:r-e- setores do Governo, também mereceu
da política de produção do cacau no País, calorosos elogios da imprensa. Infelizmente,
constataram que a merenda escolar é instru- esgotandcrse a sessão legislativa, o projeto,
mento e território adequado não só para au- depois de aprovado na Comissão de Constimentar o consumo interno e elevar o nível tuição e Justiça, teve de ser arquivado por
nutricional de milhões_ de crianças, cometam· força regimental. Em abril do ano passado,
bém, e principalmente, para a formação do ampliei os objetivos do projeto, aperfeiçoei os
hábito alimentar de gerações. Avanços e re- seus objetivos e sua forma, e reapresentei a
cuos foram dados nesta direção, por parte proposta. Dessa vez, além dos contingentes
dos órgãos públicos, da indústria, dos produ- atendidos pela merenda escolar, o cacau em
tores. Em 1984, um passo efetivo foi dado: pó, produzido segundo as normas e padrões
a assinatura de um protocolo entre a CEPLAC, em vigor, para ser misturado ao leite e ao
a Secreta(ia Especial de Abastecimento e Pre- açúcar na preparação do chocolate liquido,
ços - SEAP, a Fundação de Assistência ao deverá ser obrigatoriamente "alimento básico
Estudante- FAE, o Comitê de Expansão dei constante dos cardápios das unidades militaConsumo do Chocolate- COMEC, o Conse- fés e dos prOgramas sociais da União dirigidos
lho Nacional dos Produtores de Cacau às populações carentes do País". O projeto
CNPC, a Associação Brasileira das Indústrias condiciona o apoio financeiro da União aos
de Cacau - ABIC, o Sindicato da Indústria programas de alimentação e nutrição dos Esde Produtos de Cacau e Bal8s do Estado de tados, Distrito Federal, Municípios e entidades
São Paulo- SICAB, eaAssociação Brasileira privadas à obrigatoriedade da inclusão do cada Indústria Nacional de Nutrição. O objetivo cau em pó nas receftas e dietas. A preparação
do protocolo era unir esforços para promover, do chocolate nas escolas irá ser feita conforme
entre os educandos amparados pelos progra- o clima e a cultura de cada região do País.
mas de alimentação escolar, o hábito de con- Além dos indiscutíveis beneficies s_ociais que
sumo do cacau em pó na preparação do cho- a no-va lei trará para milhões de brasileiros,
colate a nível de escola e sob a forma de maté- estimativas modestas indicam que a adoção
ria-prima nas formulações industriais, enri- do cacau em pó nos programas sociais e raquecendo, assím, a dieta alimentar das crian- ções militares aumentará o consumo interno
ças brasileiras__ e fortalecendo a indústria de em, no mínimo, 80 mil toneladas -, hoje o
alimentos. Em síntese, o objetivo era introduzir consumo está em tomo de 15 mil toneladas
o cacau em pó na merenda escolar. Preten- - reduzindo a oferta brasileira ao mercado
dia-se, numa primeira fase, atingir dez Estados internacional, atualmente superabastecido e
brasileiros do Norte e Nordeste, a partir da com grandes estoques. Além da indústria de
Bahia, com o consumo Imediato de 200 tone- cacau, os agricultores e, indiretamente, os exladas do cacau em pó. Somente nos meses portadOres de amêndoa, os Estados e Municíde novembro e dezembro de 1984, os técnicos pios, todos lucrarão com a demanda, além
da SEAP esperavam uma demanda naqueles da geração de novos empregos, aumento da
Estados da ordem de 1.983 toneladas de ca- produção, da renda, do consumo, dos serviços
cau em pó. Tudo isto esteve nas intenÇões etc. Os trabalhos constituintes interromperam
do protocolo e nos projetas dos seus execu- a trãm1tãÇão do Projeto de Lei do Senado no
tores. Pelo número-de signatários, o Acordo, 21, de 1988.
imitando a ineficácia das grandes comissões
Sr. Presidente, retomando à atividade da
que já fazem parte da nossa tradição institu~ FAE, é lamentável verificar que o Governo vem
cional e do nosso humor político, foi transfor- descumprindo sistematicamente o Protocolo
mado em muitas fotocópias e poucos resulta- de 1984. O cacau em pó, que é a torta pulveridos. Arrastando-se entre enganos e asneiras zada, o cacau puro, sem alcalóides ou outros
da burocracia, recebendo críticas estimulan- elementos adicionais próprios do chocolate
tes, aqui e ali, inclusive minhas, as intenções em pó, não vem sendo adquirido da indústria
do protocolo foram transformadas em algu- de cacau, segmento que não pode ser confun·
mas ações, ora tímidas e retardadas, ora trans- dido com a indústria chocolateira. Além desse
viadas, por parte da Fundação de Assistência desvio, Sr. Presidente, e aqui peço a atenção
ao Estudante, órgão do M.inistério da Educa- dos Srs. Senadores presentes, a FAE vem adção encarregado de viabilizar o Programa Na- quirindo, de uma única indOstria, um produto
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denominado "Brown Cow" {Vaquinha Marronn), totalmente artifictal, vendido como
"chocolate cremoso instantâneo- complemento nutricional para crianças de 6 a 48 meses, gestantes e nutrizes". Na verdade, o
''Brown Cow" não é cacau em pó para ser
usado na preparação do chocolate líquido,
nem é chocolate em pó para ser misturado
ao leite ou água e açúcar. Totalmente artificial,
o produto é fabricado por uma única firma
no Brasil, sem concorrentes, de nome L. H.
Industrial, ligada à multinacional Hershey Internacional Ltda. e distribuído pela Petybon Indústrias Alimentícias Ltda. Trata-se de um produto com sabor de chocolate, apenas aromatizado com cacau, com corantes que tentam
reforçar ã. pseudopresença do cacau, e com
outros aditivos químicos. As indústrias que vinham fornecendo, regularmente, chocolate
em pó ou achocolatados para a FAE, através
de processo legal de concorrência ·púbHca,
suspeitam de que a ''Vaquinha Marronn" não
deve ser recomendada à aUmentação infantil
compreendida na faixa etária de 6 a 48 meses, nem tampouco seria capaz de dar perfeita nutrição às gestantes e nutrizes,já que não observa as especificac,;:ões oficiaís que regulamentam o produto adequado para a merenda escolar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejam a que
ponto chegamos. Quando, finalmente, após
taritos anos de conjecturas e apelos, demons-trada por estudiosos e técnicos, a necessidade,
avalizada por todos oS segmentos da economia do cacau, de se incluir definitivamente
o cacau em pó na preparação do chocolate
na merenda escolar, o cumprimento de um
acordo oficial entre a União e os setores econômicos é publicamente burlado. E, no dever
político de representante da Bahia nesta Casa,
sou obrigado a denunciar esse erro injustificável das nossas autoridades. Ao invés do
cacau em pó, produto natural, alternativa viável, uma solução brasileira, inteligente e barata
para se oferecer o alimento chocolate, fonte
de energia e saúde, a milhões de crianças
em idade escolar, o Governo Federal, fraudulentamente, compra de uma única indústria
um produto artificial, aromatizado, importado,
e que, por não ser saudável e estar fora das
especificações legais, coloca em risco a saúde
da população infantil escolar.
Sem dúvida, trata-se de um crime continuado de irresponsabilidade e incúria administrativa. Da Associação Brasileira dos Cacauicultores -ABC -entidade civil e autónoma, representativa dos produtores de cacau
do Brasil, recebi essa grave denúncia, acompanhada de robusto dossiê, que comprova tal
irregularidade no Programa de Merenda Escolar, relativamente à compra e consumo do
cacau em pó para a preparação do chocolate.
Denunciamos ao Sr. Ministro da Educação,
Dr. Carlos Sant"Anna, essa grave irregularidade, solicitando providências urgentes, a fm
de que os objetivos escritos no Protocolo de
1984 e as diretrizes que vlnham sendo claudicantemente percorridas pela FAE, até há pou·
co tempo, sejam recuperados.
·
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Oportunamente, renovo _à calenda Mesa

:a

Foi partir da IncOnfidência que os niineiros
começaram a possuir uma consciência clara
tramitação ao Projeto de Lei do_ S_enado n
da ç_omtmidade da terra e não da estirpe, faw
21, de 1988, que inclui o cacà:U em pó na
zendo madrugar neste País a modema noção
de nacionalidade, que redundou no primeiro
merenda escolar, nas unidades militares e nos
movimento pela independência do Brasil.
programas sociais da União, o~ qual ora se
E assim se fez mais tarde, no Império e
encontra na ComissãO de ConstituiÇão e Justina República, sob a Uderança de mineiros da
ça, aguardando designações de relator, para
sua discussão e votação. O projeto, transfor- têmpera e da vocação democrática. mineiros
que consumiram suas vidas no decurso de
mado _em__lei, irá institucion81ízar definitivamente a inclusão do cacau em pó na alimen- lutas memoráveis abolicionistas, dos republi·
canos, dos idealistas da aliança liberal e das
tação dos brasileiros. Dos meus ilustres pares
demais inómeras e incessantes· arremetidas
já recebi inúmeras manifestações de apoio ao
"contra a personificação do Poder, sempre
projeto, assim como de todos os segmentos
da economia, sem exceção, dos Estados pro- conducentes aos desequilibrios e paralisias do
dutores, das autoridades governamentais e da unitarismo e às restrições das liberdades públicas e privadas; como inseria na história o "maimprensa de todo o País.
Eram essas as considerações que eu queria
nifesto dos mineiros".
É bem de ver-se que esse povo, feito de
fazer, Sr. Presidente, a respeito deste assunto,
aço e benquerança, sempre ao longo destes
porque vejo com preocupação que temos hoje
dois séculos sedimentados nas tradições de
uma superoferta de cacau no mercado internacional e não temos sabido aumentar o con- liberdade, de cultura cívica e da altivez que
ornam a personalidade dos dignos filhos da
sumo interno. P.elo contrário, o que temos visto.éque a produção de cacau a nível nacional, terra de Tiradentes, se alista na primeira linha
do bom combate em prol dos princípios, das
em parte, e principaJmente a nível internadona!, aumenta geometricamente, enquanto que . idéias e das asp[rações que nos legaram a
repúbliCa e a federaçãq, como "iniludíveis imo consumo aumenta aritirri.etlcamente.
posições de forças históricru> profundas".
Por isso, peço a atenção do Senado Federal
É minas com sua Torça telúrica ·
para esse projeto que apresentei e confio que
E assirri ·se fez, quando se arregimentou
em breve possamos aprová-lo.
em tomo da bandeira de resistência à ilegali·
Eia o que tinha a dizer, Sf:-Presidente.
dade, derrotando nas umas os postulados reO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--Assim confiamos igualmente, Sr. Senador. trógrados e arbitrários da Revoluç~o de 1964.
Minas sabe, porque o passado lhe ensinou,
Concedo a palavra ao nobre Senador Olavo
que desunida se enfraquece. [sto lhe acontePires. (Pausa)
ceu; por vezes, nas -adrraÇas lutas entre _con-S. ~ não está presente.
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Itamar seivadOieSeliberais, mas, em momentos gra~
ves, "a plasticidade de seu gênio poi~co supeFtanco.
rav-a-àS divergências de formação e de interesO SR- ITAMAR FRANCO (MG. Pronuncia
se", co~tindo as duas minas de então o' seguinte discurso.)- St. Presidente, Srs. a mineradora e a agrária.
Senadores:
foi e vem surQindo, porém, um componente IiõVõ; bem delineado e melhor consINCONFID~NCIA MINEIRA
cientizado, com a ampliação do parque indus200ANOS
trial, conl a in_:tpiani.ãção da grande siderurgia
"Só quer o essencial: o mineiro não -A Minas obreira. Ao lado das imensas conusurpa - ele espia, escuta, indaga, per- centrações operárias dos anos 70 alinham-se
rengueia, sorri, matuta, se prepara e se técnicas nacionais e estrangeiras de especiafecha Mas, sendo a vez, sendo a hora, lidades várias, mão-de-obra egressa do norte
Minas entende, atende, toma tento, avan- e das zonaS rurais, profissionais especializados
ça, peleja e faz."
de outros centros saturados, compondo todo
Sempre foi assim e assím será: é a mi- o conjunto, uma forte corrente progressista,
nelrldade.
ativa, ffiãnoll'tica e socialmente reivindicante.
(De Guimarães Rosa "de Minas").
Essa poderosa corrente observa o ilustrado
Há 200 anos, Joaquim José da Silva Xavier, mineiro Afonso Arlnos de Melo Franco, comeo Tiradentes, e seus companheiros assim fize- ça, por outro lado, a transformar rapidamente
ram, quando seu povo, comprimido pelos es- a mentalidade dos trltbalhadores rurais. A procorchantes impostos, soterrado pelo sistema va disso, afirmou-nOs, .. é a ampliação irreverfinanceiro usado, combalido pela decadência sível do fenômeno da sindicalização rural em
das minas já exauridas, asfiXiado cultural e todo o território do EStado, sabido como é
politicamente, marginalizado do processo s6- que, mais que o partido politico, o sindicato·
cicreconômico Imperante, -Írilpregnado pelas profissional representa, no seio dos nossos
idéias libertá,rias acerca da soberania popular trabalhadores, a prova da consciência política
de uma grande comunidade de vizinhos~ os e o Jnstrum~nto de ação dessa_mesma consciência.
americanos do norte, que romperam a tutela
espoliativa dos europeus, pelas novas normas
O Sr. Dkraldo Suruagy- Sendor Itamar
do "contratO social", pelo -direito de rebelião
Franco, V. Ex.' me permite um aparte?
e por governos representativos, escreveram,
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muitO
com sangue e lágrima, uma das páginas mals
prazer, nobre Senador Diva! do .Suruagy.
significativas de nossa história política.
desta Casa os meus apelos no sentido de dar
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O Sr. DivaJdÕ Suruagyu- C~~gratlllcr
me com V. Ex~ quando· homenageia a
figura ímpar de Ttradentes e,- _ao meSmo tempo;- destaca a impórtánCia de Minas no contexto da formação da nadona1idade brasileira.
O Estado que V. Ex" dignifica com a sua representação na Câmara Alta dó Pais é, na minha
opinião, o Estado sfntese, tendo fronteiras,
praticamente, cOm todas as regiõeS brasileiras, tendo regiões tão ricas quanto as mais
ricas do Brasil, e regiões tão pobres quanto
as mais carentes do Nordeste; Minas é a síntese da sociedade brasileira, não apenas na sua
formação geográfica, não apenas na riqueza
do seu subsolo, mas, principalmente e acima
de tudo, na_ concepção de política superior
que o Estado de Minas-oferece exemplos magníficos na Históriã do nosso País. Congratulo-me com V. Ex.' quando homenageia um
dos símbolos da nacionalidade brasileira, mas
congratulo-me principalmente com V. Ex" por
representar Minas no Senado da Repúblcía
Muito obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO-Senador Divaldo Suruagy, deixando de lado os elogios
que V. Ex!' faz da minha atuação no Senado
Federal, como representante de Minas, quero
agradecer a V. Ex'~' esta intervenção. Não apenas a intervenção do Senador Divaldo Suruagy, mas do intelectual, 4o homem sensível
ao qu-e Minas significa não s6 agora, mas,
particularmente, o que significou no passado.
Dizia eu, h_á pouco; que Minas fez madrugar
nQ País a modema noção da nacionalidade.
V. ~ concorda conosco quando disse que
Minas é a slhtese__ dessa sociedade, é há de
concordar também com a expressão que usam--os agora - no momentO em que o Partido
de V. Ex" tem um mineiro candjdato à Presidência da Repúblaica - de que uma Minas
desunida é uma Minas enfraquecida.
Muito obrigado a V. Ex" pela intervenç_ão.
Continuo; Sr. Presidente e Srs. Senad_ores.
Esse novo e crescente sefimento encontrou
em Minas, conflito sociais mais agudos por
suas características e formação s6cio-econômica. A década de 70, com a funesta política
desnacionalii:ante do Governo imposta ao Pafs
para atender ao interesse internacional, trouxe,
ademais, dentre outras consequêncais, como
a corrosão do poder aquisttivo, a proletarlzação da classe média, o fortalecimento das ampliadas forças progressitas e socialmente carentes dos "não possuidores" que se defron~
tam hoje, em termos de sobrevivência, com
as falanges retrógadas e espoiiativas.
Minas, nestes 200 anos de sua Inconfidência, penou e muito aprendeu, daí o posicionamento na linha de frente dos movimentos político-sociais, como herdou seu povo e registrou
sua história de lutas e glórias.
A sofrida experiêilda de Tirandentes e seus
Heráldicos descendeQtes ensinou a Minas que
o sucesso de suas grafldes campanhas libertárias estará sempre condicionado à união das
forças de vanguarda.
Minas sabe ~ pelas Escolas- de Vila Rica
- que o [racionamento de suas potenciali-
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UJdo do processo sóda-.econQmico imperantes, impregnado pelas idéias libertárias a cerca
da soberania popular de uma grande comu·
nidade de vizinhos.
carne - que tem que se unir para melhor
Foi apartir da Inconfidência que os mineiros
se de[ender contra aqueles predadores de
PROJE:TO DE LEI DO SENADO
começaram a possuír uma consdência clara
suas riquezas naturais. contra as av.es de rapi·N•
de 1989.
da comunidade da terra e Bão da estirpe, fana de sua econômia, contra os sanQuessugas
Dispõe sobre à Comemoração- do
zendo madrugar neste País a mod!IDla noção
da energia de seu trabalho.
feriado de 21 de abril- Dia de Tira·
de nacionalidade, que redundou _no primeiro
Minas sabe- pela voz de seus historiadores
dentes.
movimento pela Independência do Brasil.
e poetas- que a sua grande famfiia não pode
O Congresso Nacional decreta:
__ .
A presente iniciativa tem por escopo reparar
mais se iludir com as falsas promessas e plaArt. }9 O feriado de 21 de abril, consaum g_ra~ e~o cometido quando da aprovação
nos demagógicos dos algozes de sua libergrado a reverenciar a memória de ''Tiradendo texto da Lei n::· 7.320/85, na sua verSão
dade e da falácia das felpudas raposas que tes", mártir da Independência Nacional, s~rá
original, dignificando a personalidade-de Joaa atrai e invariavelmente a trai Consecução · oomernorado na própria data, não se lhe apliquim José da_Silva Xavier com a postção que
de seus legítimos propósitos.
c::ando a antecipação prevista na Lei n9 7 320,
merecer no contexto hlstóriço do nosso País.
Minas sabe- pelo seu passado dignificante
de 11 de junho de 1985.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1989. - que só pode confiar nos que sentem seus
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data
Senador Itamar Ftãhco.
- ·
mais profundos anseios e buscam suas sOlude sua publicação.
ções, por suas prerrogativas Violadas e por
Art. 39 São revogadas as disposições em
LEGISLAÇÃO aTADA
uma justiça social mais humana.
contrário.
Minas sabe - pelo que vivida e lnadura
LEI N• 7.320,
-que a solução de seu &fli\iVo problema ecoDE 11 DE JUNHO DE 1985
Justificação
nómico e social e~, enfim, na sua conduta
Dispõe sobre antecipação de comeA oportunidade e c;onveniência recomenpolítica.
·
moração
de feriados e ~ outras prodaram,
no
pasSado
próximo,
a
aprovação
de
Chegamos, agora, com a cornemora_ção_ cívidências.
dispositivO legal determinando a antecipação
vica destes 200 anos de inconfidência mineira,
O Presidente da República, faço saber qUe
no alvorecer de um novo tempo que será eles~ da cometnpração de todos -os_ feriados nac::ionais para as segundas·{eiras das respectivas
o Congresso Nacional decreta e e_u sanciono
cortinado pelas eleições à presidência da Resemanas, ressalvados os seguintes:
a seguinte lei:
_
púbUca, em 15 de novembro próximo. Essa:
- 19 de janeiro (ConfratemJzão Univeretapa que buscamos, a duras penas, ao longo
Art. 19 Serão comemorados por antecisal);
pação, nas segundas-feiras, os feriados que
de quase três décadas, represnta um passo
- 7' de setembro (Independência);
caírem nos demais dias da semana, com txce-decisivo para a restauração democrática de
-25-de dezembro (Natal); e
nosso pais, para a nossa emancipação econóção dos que ocorrerem nos sábados e domin·
-Sexta-Feira Santa
gos e dos dias 1o;o de janeiro (ConfraternizaÇãO
mica. para as conquistas sociais e polítiças
As razões que levaram o legislador ordinário
Universal), 7 de setembro (Independência), 25
de nosso marginalizado povo.
a estabelecer as enunciadas exceçôes à regra
de dezembro (Natal) e Sexta-F~ira Santa.
Dai é que se tom:::~ impresc::indível mobi.liPará~rafo_ único. Existindo mais de um Jé~
zannos todas as potencialidades política.s. cul- geral prendem·se à relevância das datas meÍl·
riad6 ria mesffia sem-ana, serão eles comemoclonadas, seja ern decorrência da universaturais e históricas daquela minas de ontem
e dessa gerais de hoje, ambas com suas muta- lidade do evento, seja em função da impor~ rados a partir da segunda-feira subseqúente:
_Art 2'1 O Poder Eicecuj:ivo regulame)ltarã
ções sócio-ec.onômicas, sel:JS esplendores e tância do fato histórico para a nacionalid~de,
glórias, para se formar uma união inquebran- seja em respeito ao espírito cristão do povo
esta lei 111? prazo de 90 (nõVé'ita) díàs. contados da data de sua publicação.
tável d.essa nova força e sua grande famflia~ brasileiro.
No ano· seguintE: a públicação da Lei no
Art. 3 9 _!;sta lei entra ein vigor na data de
em tomo de icléias e líderes, legítil:nos e autênsua publicação.
ticos_ que nos conduzam sem farsas _e eongo- 7 320/85, foi aprovada n Lei n 9 7.466/86 acreScentando no rol dos eventos que deveriam
Art. 49 Revogam·se as disposições efn
dos, à redenção do nosso brasil, pois "sendo
contrário.
·
a vez, sendo a hora, Minas entende, atende, ser comemoradoS na própria dáta o "Dia do
Trabalho'; (19 de maio). São obvias as razões
Brasflia, 11 de junho de 1985; 1649 da Indepeleja e faz."
que levaram o Congresso Nacional a retifi.car
pendência e 97~ da República. -JOSÉ SAR·
NEY -Fernando Lyra.
a omissão inicial, A importância histórica do
Sr. Presidente, ao encerrar este pronunciadia consagrado ao trabalhador, universalmenLEI N• 7.466,
mento, estou encaminhando à Mesa, neste
te_ re<::onhecida, era rigorosamente incompa·
DE 23 DE ABRIL DE 1986
instante, projeto de lei dispondo sobre as cotíVel <::offi a medida de ordem prática c_onsubs
memorações do feriado de 21. de abril, Dia
Dispõe sobre a comemoração do
tanciada no diploma de 1985.
de Tiradentes, e que diz:
feriado de 1• de Maio - Ola do Tra·
=-- Entendemos que o vulto histórico de 'lirabalho.
O Congresso Nacional decreta:
dentes", por tudo que signifka em termos de
Art. J9 O feriado de 21 de abril, con· Ó Presidente da República. faço saber que
luta pela afumação da nacionalidade, está a
sagrado a reverenciar a memória de ''Tio congresso Nacional decreta e eu sanciono
merecer idêntico tratamento. Jujgamos rigoradentes"', mártir da Independência Naa seguinte lei:
rosamente inadmissível) que a data consagracional, será comemorado na própria data,
Art. 19 O feriado de 19 de Mato, consada a reverenciar aquele que sacrificou a prónão se lhe aplicando a antecipação pregrado como "Dia do Trabalho", será comepria vida em prol da soberania e da liberdade
vista na Lei n9 7.320, de 11 de junho de
morado na própria data, não se lhe aplicando
do povo brasileiro venha a ser tutelada de for·
1985.
a antecipação ·prevista na Lei n9 7 320, de 11
ma idêntica a qualquer outra.
de junho de 1985.
Coin isso, Sr. &_e~l.dente, entendemos que
__ Nunca !! demais leml;:mu que estamos a
_ Art. 2~ Esta lei entra em vigor na: data de
comemorar que_ há 200 anos, Joaquim José
o 21 de abril deve ser comemorado exatasua pUblicaçãO,
mente nessa data, e nãO de acordo conl- a- da Silva 'Çavier, o Tuadentes e seus compaArt. 3 9 Revogam·se as dispoSições em·
Lei n• 7.320.
.
_
·
riheitos assim fiZeram, - quando seu povo
contrário.
É este o projeto, Sr. Presidente, que estou comprimido pelos excorchantes impostos, soBrasilia, 23 de abril de 1986; 165' da Jndeencaminhando à deliberação da Casa, na ex- - terrado pelo sistema financeiro usado, ·c_ombapendêricia e 9& da República -JOSÉ SAR·
pectativa da sua aprovação.
lid9 pela decadência das minas já exauridas,
NEY- Paulo Brossard.
asfixiado cultural_e- politicamente, margbiali·
Multo obrigado!
bras, às noites do obscu_rantis~c.
Minas sabe - pelo que sofreu na própria

DOCUMENTO A Q(JE SE REFERE O
SR. ITAMAR FRANCO EM SEU PRONUNCIAMENTO:

na
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DECRETO N' 91.604,
DE2 DE SETEMBRO DE 1985

Regulamenta a Lei n' 7.320, de

ianda, Mendonça Braga e tantos outros, Mestre_Aurélio era wna figura singular: estatura

ti'

de junho de 1985, que dispõe sobre
antedpação de comemoração de fe-

riados, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o item_ ITI,__ do artigo
81 da Constituição, e tendo em vista o artigo
29 da Lei n9 7.320, de 11 de junho de 1985,

decreta:
Art. 19 Será comemorado por antecipação, nas segundas-feiras, o feriado que cair
rms dias da semana, com exceção-- dos que
ocorrerem nos sábados e domingos e os dos
dias 19 de janeiro (Confratemizaçao Universal),

média, forte sem ser gordo, cabeleira branca
esvoaçante, andar lépido e sempre afeito a
mesuras no cumprimento, sem exageros, afetações ou hipocrisias, pele rosada, parecia
bem um holandês.
Compreende-se, desde logo, que ele tenha
nascido perto do velho Porto Calvo, onde imperaraiTi 6s holandeses e, ainda hoje, perdura
a incógnita do Calabar, herói ou traidor.
Em seU discurso de posse na Academis
Brasileira de Letras, onde Mestre Aurélio se
toma exuberante na estilística:
"Quase o mesmo: às minhas paisagens faltam solares, eiras e moinhos. De
luares, porém, estão elas alagadas: daqueles luares de outra poesia nobriana
que revestem de cal as moradas humildes:
"Casa dos pobres, que o luar, à noite,
caia.. "
- -"Não lhes falta, também, a prata liquefeita e viajante dos rios- os rios do Porto
Calvo da minha gente materna."

7 de setembro (Independência), 25 de dezem-

bro (Natal) e Sexta-Feira Santa.

Art.

2~

Não será antecipada a comemo-

ração do feriado que coincidir com o dia em

que se realizarem eleições, nos termos dos
arts. 19 e 2 9 da Lei n" 1.266, de 8 de dezembro
de 1950.
Art. 3 9- ExiStindo mais de um feriado na

mesma semana, serão eles comemorados a
partir de segunda·feira da semana subseqüen-

te.
Parágrafo único. Se na referida semana
subseqUente houver outro feriado sujeito a antecipação, será ele comemorado na segunda-feira, passando os da semana anterior a
serem comemorados a partir da terça-feira.
Art 4 9 Salvo disposições em contrário, os
prazos em gera1, que _se vencerem nos dias
de comemoração antecipada de feriados civis
e religiosos, ficam prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente.
Art 5" Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 6 9 Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1985; 1649 da
Independência e 979 da República. -JOSÉ
SARNEY- Eros Antonio de Almeida.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra: ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho. (Pausa.)
S. ~ não está presente.
Concedo a palavra ao noBre Senador Ney
Maranhão. (Pausa.)
S. ~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy. S. Ext falará como Líder do P.FL
O SR. DIVALDO SUROAGY (PFL-AL

Como Uder, pronuncia o seguinte discurso.)

-Sr. Presidente, Sts. Seriádoi'es;
Alagoas, através de minha voz, pretende
prestar uma homenagem a um dos seus
maiores filhos, a um dos maiores intele_ctua!s
do Brasil que, sem sombra de dúvidas, foi
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira.
Alagpano de Passo de Camaragibe, zona
norte do Estadb, Munldpio privilegiado pela
inteligência de renomados juristas, oradores,
políticos. poetas e prosadores, como Pontes
de Miranda, Fernandes Uma, GUedes de Mi-

A iniciação intelectual do jovem Aurélio se
deu em Maceíó, quando_perdeu o emprego
de Coriu~lt:!árlO -e com nove mil réis, dinheiro
do ordenado, comprou a gramática de MIDdmino Maciel e as "Memórias Póstumas de Brás
Cubas''. Magnffica intuição, começar por onde
miiitã Qentê não consegue terminar: Machado
de Assis.
Em 1926, Aurélio dá o primeiro passo no
Magistério e começa a ensinar o Português
a um antigo colega de Porto de Pedras, a qua·
trocentOs réis a aula
Desse primeiro aluno, passou a ensinar no
Curso Primário do Ginásio de Maceió, ingressando, depois, no -Orfanato São Domingos.
---A vocação de mestre, de PrOfessor, ftrmouseno üceu_Alagoano, indo, em seguida, para
ó Rio de Janeiro, lecionando no Instituto de
_Educação. no Instituto Rio Branco (Itamaraty),
na Universidade Autónoma do México e em
outras dos Estados Unidos, Cuba, GUaterriala
e Venezuela.
Não muito bem-sucedido na então Capital
da Repoonca. VOlta à terra natiíl, sendo nomeado-Secretário-Geral da Prefeitura de Maceió.
Retomando ao Rio; 'é prOfessor contratado
ColégiO-Pedro u;-em 1940, quando teve
ã o-põitlu11àãde de colaborar no Pequeno DiCiOnárlOBrasilefro da LíngUa Portugúesa.
Nesse momento. aúgusto de cantata maior
mais íntimo corri a pãlavrá, é que reponta
o escritor, em 1942, com o livro de contos
"Dois Mundos".
-- EscreVia ele em seu discurso de posse na
Academia:

ao
e

__"Ora, as operações mentais, por mais
silenciosas, têm, por substância, a pala-vrã: com palavras pensamos e em palavras."
" .. A palavra, pois, não é tão-só o veículo do pensamento, senáç também a própria matéria dele. Desse prazer de interrogar o mistério e da ânsia de esclarecê-lo
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me há de ter vindo o interesse por um
novo mundo- o mundo vocabular. Entrei a amar as palavras, ferramenta do
oficio das idéias e perene chave de enigmas. Daí viria a desabotoar, com o volver
dos anos, ·o aprendiz de lexicOgrafia, o
interessado pelo exame dos textos, o estudante e curioso da Língua."

Em "Dois Mundos" avulta, de maneira imP.ressionante, o conto "O Chapéu de meu Pai".
E, em verdade, obra-prima:
"Do po~-chapéus, a um canto da pa-_
rede, pende- _um chapéu, como coíSa
abandonada. É o chapéu de m-eu pai. É
um pedaço daquele que se encontra ali
- perto, estendido, morto, as largas mãos
cruzadas sobre Opeito, e o rosto, em vida
tão vermelho, agora de uma brancura
macilenta. É alguma coisa dele, que a
morte não destruiu."
"...Peridente do gancho, ali, abandonadamente inúb1, o chapéu me recorda um
despojo de guerreiro vencido. Serve-me
de ponto de referência para a reconstituição, sem ordem cconológica, de um
passado inteiro. O pranto me devolve à
realidade do momento, e agora o chapéu
me oferece de meu Pai uma imagem
muito próxima - a do velho tirãri.-do-o
quando entrava_ na casa de saúde, para
nunca mais o usar. Estava pálido, então.
O chapéu, acompanhando-o insepar&vel:"
Lexicógrafo, polígrafo, escritor, ficcionista,
critico literário, filólogo, dicionarista exímio,antologista, tradutor e poeta, um verdadeiro homem de letras, M.estre Auré_llo sabia transitar,
·com desenvoltura ímpar, entre a palavra fria
do dicionário e a linguag~m escorreita e eloqüeriteniente pitateScã -de um "conversador".
A esse respeito, escreveu o filólogo Paulo
Rónai:
"A conversação, -considerada pelos antigos, com justiça, como uma arte, essa
nobre prática está saindo de nossos costumes de gente apressada, sentada horas
a fio ao volante de um automóvel ou absorvida pela assistência à televisão~ Aw-élio pratk:.i-a com um prazer ffsico, que
lhe faz esquecer o tempo, assim como
a seus ouvintes. Seu senso de humor,
sua orgânica afabilidade, sua grande capacidade de mímica sonora, sua dicção
perfeita fazem dele um centro de atenções em qualquer companhia amiga".
Era um hom~m- que possuia a ve_rve do
contador de "estórias", de casos e de "causes", por onde, aos quandos, permeavam a
veia lírica de seus poemas e a memória invejável de um declamador de poesias, dássicas
e modernas.
Noctívago, por natureza, por trabalho e por
vivência, sabia romper as madrugadas, sem
que issO, ne-cessariamente, lhe deixasse o
amargor e o .arrependimento das ressacas a1cõólicas, onde, quase sempre, está presente
uma ressaca moral.
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Amor às belas-letras, à essencialidade da
palavra, que mergulha conosco na emoção
mais profunda e desperta no horizonte do tem-

po, que possui uma acentuada semelhança
com os umbrais da eternidade.
Apalavra, nas mãos do escritor ou do aprendiz, tem a inocência dos primeiros passos de
uma criança, como pode ter a beleza e a malída de uma dançarina cigana ou o impetuoso
e temo amor pela mu1her amada.
Mestre Aurélio perlustrou todos esses caminhos que, às vezes, se encurtam nas veredas
e, outras tantas, se encontram perdidos nas
encruzilhadas traiçoeiras, onde Deus e o diabo

parecem dig\adiar-se na arnb_iy.,lência do
mundo.
Os duendes e os fantasmas; as verdades
e as mentiras; as idéias e os ideais; as realidades e os sonhos se entrecruzam na vida de
Mestre Aurélio, até que eie-abraÇasse a Pã.iãvra
que, por maior que seja a influência da semântica, ela possui uma estrutura, uma morfologia. Palavras aglutinadas, fraseológjcas, enveredam pelo mundo da análise sintática, da
aná1ise estilística e da análise literária onde,
então, elas assumem uma dimensão que desborda na indecifrável e inefável emoção poética.
A palavra, com todos os seus misteres _e
os seus mistérios, ainda é, no dizer de alguém
"a roupagem pobre de uma idéia rica".
A confusão da Torre de Babel foi exatamente por causa da palavra, da linguagem.
Na vida política se_ multiplicam as torres de
Babel, porque bem poucos querem ter a seriedade e a humildade de falar uma linguagem
única, sem arrepios e_ sem arremedos, sem
ódio e sem receios; sem oportunismos e sem
casuísmos; sem traições e subserviências,
com o mínimo respeito à palavra empenhada.
Tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
vem à colocação da saudade de uma homenagem póstuma a um homem que mereceu
a glória em vida.
Através de uma metonímia, Aurélio é um
Di<::ionário.
Ninguém mais fala: "Consulte o dicionário".
Tõdo mundo diz: 'Veja o Aurélio", "Consulte
o Aurélio".
Sem querer ser gênio, pois "eu não sou
importante", como costumava dizer, transformou-se no próprio gênio e, enquanto língua
viva for o Português, com todas as possíveis
agressões ao vernáculo, Mestre Aurélio continua majestosamente vivo, p~ra orgulho do
Brasil e para o registro mais eloqüente_na História das Alagoas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Senad()l' Diva/do Suruagy o SrT Senador Pompeu de
Sousa deixa a cqQ(jita da Pre~dênçia, que
é ocupada pelo Sr. Senador António Luiz
Maya.
Durante o discurso do Sr. Senador Diva/do Suruagyo Sr. Senador António Luiz
.Maya deixa a cadeira da Presidênda, que
é ocupada pelo Sr. Sent!dor iram Saraiva.
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O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -A
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA___ Presidência esclarece a V._ Ex' que inclusive
DORES:
a Câmara- dos Deputados apreciou requeri-Moisés Abrão - Mauro B_enevides mento de idêhticã leor. Seguhdo o entendiRaimundo Ura - Diva] do Suruagy- Albano
mento da Mesa daquela Casa ficaríamo_s em
Franco -Me ira Filho -Márcio Lacerda dificuldades, pofs a Câmara dos D~putados
José Paulo Bisol- José Fogã.ç:a
não vai funcionar e, assim sendo, se o Senado
funcionar realmente criaria uma situaÇão de
O SR.. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
dificuldade para o Congresso N_a__cion~l.
Presidência recebeu, do Governador do EstaO SR. JUTAHY MAGALHÃÉS - Mas
do do Tocantins, o Oficio n'i' 517, de 1989
é ou não feriado?
(n~ 69/89, na origerri)~ solicitando, nos tennos
do art. 52, inciso V, da Constituição, autoriO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ....:..._ A
zação para que aquele Estado possa contratar informação que a Mesa tem é a de que será
·operação 'de crédito externo no valor de US$
feriado. Informo, ainda, ao nobre Senadqr Ju450,000,000.00 (qUatrocentos e cinqüenta tahy Magalhães que a Mesa,_ em reunião às
milhões de dólares americanos), para os fins
11 horas da manhã, decidiu que o melhor
que espeCífica.
procedimento seria o de não termos ses~o
Nos tennos da Resolução n9 18, de 1989,
no dia 21 nem atividades nas secretarias.
o expediente será despachado à Comissão de
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Vou
Assuntos Económicos.
curvar-me a uma· decisão antecipada da Mesa
e da Câniara dos Deputados.
O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva)- Sobre a mesa, requerimento que s_e(á lido pelo
O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva)- EsSr. 19 Secretário.
tou apenas informando a V. EX

É lido o seguinte
REQUERJMEI'ITO 1'1• 201, DE 1989
Nos termos regimentais, requeirO que não
seja realizada sessão do Seiiado no· dia 21
do corr~nte, nem haja. expediente em sua Secretaria; tendo em _vista a comemoração, nessa data, do a-riivefsáriO de inauguração da cidade.
_
_ .
Sala das S~ssões, 19 de abril de 1989. Senador LouriVal Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em votaçãO o requerimento.O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) CoilcedO i@ palavra ao nobre Se_nado_r Jutahy
Magalhães, para encaminhar a votação.
O SR. JUTAHAY MAGALHÃES (PMDB
Sr. Presidente,
hoje, o nobre Senador Itamar Franco encaminho_u_ um projeto para que nós comemorássemos o dia 21 de abril na data própriao "Dia de Tiradentes". Falo não em nome
do Partido maS em meu nome. Se o Governo
do Distrito Federal considerar feriado a data
de 21 de abril, como parece _que vai cicoirer,
eu aprovaria essa idéia. Porém, se_nã_o for feriado, mas apenas ponto facultativo do Governo
do Distrito Federal, não vejo razão para o Senado e qualquer repartição pública do Distrito
Federal fechar suas portas por mais um dia
de feriado, na mesma semana, por uma mesma data a ser comemorada: 21 de abril, Nesse
sentido, eu pediria a V. ~ que, em nome
da Mesa, primeiro se informasse se o Governo
do Distrito federal, vai ou não considerar feriado o dia 21 de abril. Se rlão for feriado o
dia 21_ de abril, promulgado pelo Governo dà
Dis.trito Fed_eral em comemoração à data de
aniversário do Distrito Federal, eu pessoalmente. votarei contra esta proposição.

- BA. Para encaminhar. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Vou
aceitar esta propOsta, em rãzão dessas afirmativas de V. Ex", em nome c:Ja Mesa. Agora çonsidero, Sr. Presidente, um absurdo, um País como o nosso comemorar, na mesma semana,
por duas vezes, uma mesma data. Permito-me
manifestar contra esta idéia, embora votando
a favor, em nome da Líderança, para evitar
problemas.
·
O SR.. PRESIDÉi'tTE -(Iram Saraiva) ...:...
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
- De acordo com a deliberação do Plenário,
não haverá sessão_do S~:mado nem expediente
em-suas Secretárias.

Em votaÇãO-o requerimento.

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -Sobre a mesa, comunicações que serão lidas
pelo Sr: 19 Secretá_do.

São lidas as seguintes:
Excelentíssimo Senhor
Presidente do Senado Federal:
Comunico a V. EX' que a partir de$ta data
estou me desligando da bancada do Partido
do Movimento_ Democráti__co Brasileiro PMDB, e passando a integrar a -bancada do
Partido da SocTãl _Democracia Brasileira PSDB.
Brasília-DF, 19 de abril-de 1989. -$enador Dirceu Camelro.
- Brasília (DF), 19 de abril de 1989
Exrn9 Sr.
Senador Nelson Carneiro
PD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Seilhor Presidente,Nos ternl.os regimentais informo a V.. Ex'
que designei os Senadores abaixo rel_ac!onados,_ integrantes da bancada do PMDB, para
comporem a "Comissão de Relações__ Exteriores e __ Defesa Naç:ional.
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Titulares
PMDB

Albano Franco
Humberto Lucena
lrapuan Costa Júnior
Leite Chaves
-Lu[z Viana

Nelson Wedekin
Saldanha Derzi
Severo Gomes

Aluísio Bezerra
Suplentes
Almir Gabriel
Leopoldo Peres

Jutahy Magalhães
Nabor Júnior
Alfredo Campos

Na oportunidade, reitero a V. Ex• minhas
expressões de elevado apreço e-distinta consi·
deração. - Ronem Tito, Uder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -As

comunicações lidas vão

~

publicação.

O SR. PRESIDENTE ([ram Saraiva)- Está esgotado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Veto Parcial
PROJETO DE LEI DO DF
N• 5, DE 1988

Votação, em turno único, do veto parda] aposto ao Projeto de Lei do DF n~
5, de 1968, qU.e"-dispõe sobre os venci-

mentos dos _conselheiros, auditores e
membros do Ministério Público do Tribu-

nal de Contas do Distrito Federal.
Parte vetada: art.4~
A cüscusSão da matéri;;l foi encerrada em
sessão ordinária anterior.
Passa-se à votação do veto.

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palaJ.~ra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães, pela ordem.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA Pela ordem.) - Sr. Pr~idente, levando
em consideração a ausência clara no plenário
de número para votação dessa matérja e_, também levando em c_o_n_&ideração o fato de termos adiado a votação deste veto por razões
por demais conhecidas, em diversas sessões,
pediria a V. EJcf que, novamente, adiasse essa
m~téria para posterior deliberação.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -É
visí\l'el falta de quorum para deliberação.
A Presidência acolhe a solicitação de V. Ex"

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ConCedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães, pela ordem.
O SR. JUTAHY MAGALHAEs (PMDBBA Pela ordemJ --:', Sr:, Pr_es.idente, pediria à
Mesa para providenciar O eritendimento_ ·com
as diversas lideranças da Casa para podermo~
estabelec._er quais as matérias que deverão ser
-colocadéis na Ordem do Dia. Estarrios cOrri
a1guma dificuldade, porque e_u- prOcurei saber
da assistência da Mesa quais as matérias prontas para inclusão na Ord~s::n do Dia e soube
que todos os projetes que entraram nesta Casa antes de 5 de outubro retomar~m para a
Comissão de Const)t{J~ção e Justiça, para veri·
ficar da sua constitucionalidade ou não, levando em consideração a nova.. Carta constitucionaL
Fui informado ontén'fde que cerca de 1._500
projetes estariam nessas condições e que a
asses_so_ria da Casa teria de se debruçar ROr
vários diãs sObre ele.s_ para poder atender a
essa demanda. Outros projetas, também, foram devOlvidos- às ComiSsôes e alguns estão
".em situação de não poder haver deliberação,
porque as Comis&Ões ainda não roram instaladas.. Então, pedirfa que tivéssemos-um entendimento para estab.elecermos as prioridades
de matérias para serem incluídas na Ordem
do Dia.
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tos importantes. Pretende a Comissão na próxima semana já abordar o direito de greve,
trabalhar sobre o direito de greve, em face
dos projetes que ali existem. Queríamos, assim, diminuir-ao niáximo a carga_ de_trabalho
da Comissão de Constituiçãó e Justiça, para
tê-la inteiramente à disposição da Casa e do
Congresso Naciona1 para a legislação complementar e as leis ordinárias relativas à nova
Constitu\ção.
- Era a comunicação que eu deveria fazer,
pela ordem, para que conste dos Anais, e prestando informações ao Senador Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ~ A
Presidência agradece a colaboração de V. Ex'
porque nos ajuda a escl~recer a questão susci_tada pelo nobre Senador Jutahy Magalhães.
Está esgotada a- matêria constante da Ordem do Dia.
_ Tem a palavra o nobre Senador Marcondes
Gadelha.

O SR. MARCONDES GADEUIA (PFL
- PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
reviSão do orador) -Sr. Presidente, Srs. Sen_~
dores, cientistas da Universidade de São Paulo
e do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares do Brasil conseguiram repetir expertência realizada na Universidade de Utah, nos
Estados Unidos, obtendo o que parece ser,
Sr. Presidente, a fusãO nuclear a friq.
Ao congratular-me com esses abnegados
estudiosos, quero chamar a atenção do ConO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A gresso Nacional para a significação e imporMesa acolhe a proposta de V: E>r.' Na próJdma
tância desse evento. A fusão nuclear a frio
reunião da Mesa Qiretora tomar~mos provi- vem ocupando, CO.(ll justa razão, há algumas
dências nesse senti9-.o.
semanas, páginas e páginas de Jamais e ma--O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Pre· gazines pelo mundo afora. É que a fusão nuclear a frio, Sr. Presidente, é uma espécie de
:;iden~: p~ço a palaVra pi!la cifdem.
pedra filosofal intentada pelos alquimistas na
O SR. PFiESIDENTJ:, ([ram Saraiva) lda~e Média e, agora, conseguida graças ao
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sa- -instrumental moderno da ciência e da técnka,
. bóia d.e Carvalho, pela ordem.
a novas habilidades e a noVas metodologias
nOs procedimentos cientílicos.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
O alcance deste_ fato ninguém pode, neste
(PMDB- CE. Pela ordem.)- Sr. Presidente, exato momento, mensurar. A fusão nuclear
Srs. Senadore~. sobre esse mesmo assunto a frio pode ter wna repercussão sobre a sodetrazido à baila pelo Senador Jutahy Magalhães, dade,- sobre a vida do cidadão, pode ter uma '
dev_o informar que o Regimento da Casa há repercussão maior do que muitas das revolua c:&Tí\JetênCia definida para as Comissões ções políticas já havidas na História Universal.
arquivarem aquelas matérias que sejam consi- E a ·grande oportunidade que se tem para
deradas prejudicadas, como é o caso da coli- proporcipnar ao mund_o en~rgia barata, abundante e não poluente, em condição de operar
dência constitucional.
Na Comissão de Constituição e Justiça esta- Uma revolução econômica e social em coodição de resolver os graves problemas de desrúmos
centenas- e centenas de projetas
QUe para- ali forãm remetidos. Então, vamos veis de renda social no mundO inteiro. Sabeadotar, primeiramente, a providência de dividir mos, hoje, que 3/4 da humanidade vivem em
esses processos por assUntos, cada um pro- estado de penúria ou abaixo da linha de pobrejeto considerado como um processso à parte, za. E, dentro das circunstâncias atuais, por
processos f'!Sicos ou por mágicas economévamos dividó-los por temas e, depois, vamos
verificar com a Assessoria do Senado Federal tricas, não há rn~io de se resolver esse p~oble
-as colidências com a Constituição. Nos casos -~ma,_simpJesrrrente porque o balanço-· energérle colidências, os projetas serão arquivados tico do muli.do não tem condições para prop1ciar solução eficiente e duradoura para esse
e comunicados aos seus autores, para que
tomem as providênCias regimentais que, por problema.
Fusão energética a frio, Sr. Presidente, seria
acas-o, venham a caber. E, itos demais, apressaremos o exame na Comissão de Consti- a condição necessária e suficiente para autuição_e_Justiça, como, por exemplo, amanhã, mentarlnos o rendimento dÕs processos, para
já teremos uma reunião para análise de proje- termos incrementos impensáveis de produti-

com
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vidade. E, afinal de contas, propiciar a este
habitat do ser humano o equilíbrio que sempre

foi perseguido e desejado desde os a1bores
da civilização.

No momento em que o Brasil, Sr. Presidente, menos de um mês depois de realizada
a experiênda nos Estados Unidos, no momento em que o Brasil consegue repetir essa expe-

riência em primeiro lugar no Hemiférfo Su1,
nós temos que trazer uma paJavra de regozijo,

uma palavra de congratulação àqueles que,
no silêndo dos laboratórios, mostram que as
forças do espírito ainda não morreram neste
Pais. Dir-se-ia, Sr. Presidente, que a experiência
é simples; dlr-se-ia que a experiência ésinQeJa,
pois toda a grande idéia, quando concebida

e colocada em prática, assume as características do óbvio, assume as características do

"ovo de Colombo". Uma experiência aparentemente singela, Sr. Presidente, mas pela qua1
a Física -do mundo inteiro aguardou séculos
e até hoje não tem uma apreenSã:o conceituai
exata do fenômeno. ExperiênCia elementar.
Uma bateria ligada a dois eletrodos, um de
platina outro de_ paladium, imersos em água
pesada, uma corrente elétrica passando forçaria átomos de deutério a atravessar as malhas
intersticfafs do cristal de paladium, desta forma
forçando a fusão nuclear com a formação de
gás hélio e a liberação abundante e copiosa
de energia barata a preço irrisório, insisto, e
sobretudo não poluente.
No entanto, para se conseguir esse evento
sobre cuja natureza, insisto, ainda pairam dúvidas, cientistas do mundo inteiro, utilizando recursos extraordinários para peSquisas, consumiram noites e dias até que, por uma espécie
dess~ milagres que acontecem, um desses
estalos que ocorrem aos gênios, um americano e um inglês conseguiram executar essa
experiência.
Ora, Sr. Presidente, o Brasil mostra que, pelo
menos, apesar de todo esse tempo de estagnação económica, apesar de todo esse tempo
em que não tivemos o crescfmento do Produto
Interno Bruto, apesar desse tempo em que
não houve recursos para investimentos, sequer no setor produtivo, quanto mais na pesquisa, nós não nO$ deixamos atrasar o passo
e· acompanhamos com uma defasagem pequena o que vem acontecendo no mundo afora Tem sido assim no campo da Informática,
onde já conseguimos fmcar pé e estabelecer
não apenas um conhecimento conceituai,
mas um negócio efetivamente funcionante.
Tem sido assim no campo da biotecnologia,
onde experiências vêm-se processando com
resultados extraordinários. Tem sido assim no
campo da tecnologia de novos materiais, onde
já conseguimos produzir fibrocarbono, fibras
óticas, material supercondutor. Tem sido assim na genética'aplicada, que aumentou extraordinariamente a produção nos campos;
tem sido assim na tecnologia ãeroespacial.
Este evento nos dá sobrada razão para, sem
ufanismo, sem patriotada vazia, sem entusiasmo balofo, mostrar que há razões sérias para
se acreditar no futuro deste País; há razões
sérias para acreditar que podemos entrar num

processo de modernização, de todo o nosso
aparelho produtivo e encoritrar, afinal de contas, o destino que vem sendo prometido pela
natureza exuberante deste País, desde a sua
descOberta. - ·
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Durante o discurso do Sr. SenadorJl1arcondes Gadelha, o Sr. Seriaâor Iram Sa·
raiva deixiJ a Cadeira da PresidênCá"que
é ocupada pelo Sr. Senador Nelson- Car~
neiro.
-

Este País, Sr. Presidente, está em falta com
a sua população, porque a densidade de tecO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
nologia colocada nos processos ainda é ele- -Concedo a palavra ao nobre Senador Olavo
mentar e rudimentar. Mél$ sempre tivemos Pires._
uma confiança, sempre tivemos uma espeO SR. OLAVO PIRES (P1B- RO. Prorança em tudo isso, ci_e que a acumulação
de conhecimentos científico e tecnológico se nun-cia o seguinte discurso. Sem revisão do
opera de maneira descontinua. Isso quer dizer Orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desque não temos que atravessar, etapa por eta- ta veZ, ao-OCupar a tribuna desta Casa, não
pa, tudo aquilo que os outros países já fizeram, vou comentar o desastre moral que se abateu
sobre Rondônia com a_ ascensão do atual Gopara, de repente, nos situarmos ao pé e ao
passo das melhores conquistas da civiliZação. Veril()- do nosso Estado. Não vou comentar
Neste momento, situamos-nos no campo das a crise- moral, o mar de corrupções, o mar
energias alternativas no melhor patamar, sem de lama que hoje corre em todo o Estado
termos necessidade de passar por outras ex- que aqui represento.
Hoje, estou aqui, Sr. Presidente e Srs. Senaperiências anteriores no domínio da Fístca ãtômica. Esta consciência é que nos dá a obriga- dores, para fazer um comentário sobre a nossa
çã-o de mantermos o esforço no campo da Casa, sobre o Senado - a que com muita
honra e orgulho passei a pertencer, a partir
ciência e da tecnologia, de selecionarmos alguns pontos específicos. Não temos que do- das eleições passadas, na condição de repreminar toda a área científica que já é de domínio 5ei"ltante do povo do Estado de Rondônia e apropriação dos países mais ríCOs. Mais exis- que me causou e tem-me causado, para ser
tem uns 5 ou 6 campos específicos do conhe- bem claro e objetivo, profundas decepções.
cimento científico-tecnológico onde é possível ---- Primeiramente o descontentamento que
competir, onde é posS1Vel estar no nível dos existe em meio aos senadores é quase geral,
melhores, onde é possível encontrar um grau iiãá podemos continuar aceitando esta situação de "avilte", de desrespeito, de _agressão
de excelência onde é possível apresentar a
a todos nós. Sõmos-fepreSentantes do povo
inovação e onde é pos_sível apresentar um
aproveitamento comercial imediato. Neste brasileiro e na condição de representantes
campo específico da fusão nuclear a frio, ilão desse povo temos qJ..!.e falar a1to em seu nome.
A primeii"a exp-eriéricia negativa qUe tive no
se _\!islumbra, a curto prazo, uma aplicação
comercial do processo, não se vislumbra se- Sertado foi quanto SUDmeti à Mesa Diretora
quer uma utilização imediata do procedimen- anterior uma sugestão para que melhorasse,
to. Mas, num horizonte não muito distante, - a cUStOs ecOnómicos, módicos, as nossas tão
acanhadas acomodações dos gabinetes parlade 10 ou 20 anos, a utilização desse método
mentares.
de produção de energia se tomará corrente
-e tomará obsoletos todos os outros processos --- Fui até à engenharia do Senado e apresentei-lhe a minha sugestão. Esta, foi transportada
dos quais somos penosamente dependentes
para um antepi"ójeto,_ s_ubmetido à Me5_? Direneste momerito, dependemos do petróleo, dependemos -da produção de álcool, depende- tora aJiteriof, que pura e-Sirriplesmente não
mos da produção de carvão, dependemos da õ aprOVou sob várias a1egações, inclusive a
de que esta Casa é- Uin prOjeto de Oscar Nie~tilização _de energia solar, em todos esses
campos nós não conseguimos auto-suficiên- - meyer-e é, pof" Conseguinte, intocável.
Disse, na época, e repito: gostaria de conhecia. Mas, de repente, esse instrumental, ainda
rudimentar, utHiiado na· Universidade dé São cer o escritório ou o-gabinete de despacho
Paulo e_ nC) INPE, ·"poderá ser a salvação da do ai"quiteto Oscar Niemeyer para estabelecer
um páfalel_o comparativo entre o seu local de
lavoura e-a garantia de estabilidade no futuro
traba1ho e as acomodações absurdas que se
deste País.
destihani aos senadores. Isto é um "avilte",
Por isso, Sr._Presidente, toda a palavra será
um desrespeito à nossa condição de sena_vã, todo o elogio será Pouco para ressaltar
dores da República.
o extraorclinário evento realizado na UniverDepois, veio uma série de providências, que
sidade de São Paulo.
Visavam pura e slmp~smente, no meu modo
Daqui do Congresso Naciona1, desejo que de entender, aviltar a.imagem e a pessoa do
Senador. Com um destaque: só senadores in~
aqueles homens que se debruçam sobre um
tegrantes da Mesa Diretora da Casa sempre
balcão de laboratório, aqueles homens que
manipulam uma proveta, um bico de Busn- gozaram dos melhores gabinetes, de quotas
sen, aqueles homens que utilizam tubos de expressivas junto à Gráfica e daí por diante.
A nossa condição de ser'ladores é igualitária.
ensaio, aqueles que estão -calculando num
O Senador do Rio de Janeiro, de São Paulo,
quadro negro ou debruçados numa prancheta, saibam que daqui, deste Congresso, temos da Paraíba, de Rondônia, do Acre, de PemamM
ó mais profundo respeito'PeJõS- seus ti"ãbalhos, õUCó -ê ·o ·mesmo Sehador. E o Senador que
pelos seuS empenhos, pelas sUas dedicações, ocupa eventualmente um cargo na Mesa Oiretora do Senado, ocupa, também, por uma
pelas horas que se estão consumindo para
questão eventual, um mandato de dois anos.
garan~r, para assegurar o futuro deste Pals.
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Nós não podemos aceitar que o sirnples
fato de um Senador pertencer à Mesa Diretora
- e se pertence à Me_s_a _Di.retor_a [O~ inclusive,

de qualquer pressão. A eleição de Presidente
e de Vice-Presidente da Coniissão do Distrito
Federal foi revestida_ de achaques, de agrescom o nosso voto - passe a se considerar sões, de insubordinações, de_ molecagens. E
um semideus aqui na Casa. nós, Senadores, ficamos a mercê de uma cenQuero adiantar a V. Ex"', sem nenhum intuitena de vândalos, de anarquistas, de baderto de tumultuar esta_<:asa a que pertencemos,
neiros. sem termos condição alguma de nos
que eu, como Senador, não aceito, em hipódefender. Eu, por exemplo, recebi uma das
tese a1guma, e usarei a tribuna, quantas vezes
grandes agressões do c:lia, _destrataram-me,
for necessário, para combater e repudiar esse
xingaram-me. Quando passei por um "correM
tratamento desprezível que existe por tradição
dor polonês", vi aquele espetáculo deprimente
aqui no Senado. __
de Senadores da República, homens honesNão concordo, também, com o posicionatos, probos, sérios, que aqui estão, muitas vemento de determinados sen~dores, principalzes, em detrimento do_S seus -ínteresses partimente os componentes da Mesa, que distri- Culares, porque passaram a pertencer à vida
buem notas, informações, colocações e posipública brasileira, serem tachados de _ladrões,
cionamentos à imprensa, o que representa na- corruptOs, sarados - isto nãO é maneira de
da. mais nada menos que um "avilte" à instituise reCeber e tratar um Senador.
·
ção a que pertencemos. Não vou dizer que
Aqui é a Casá do povo ordeiro, não é Casa
seja com o objetivo __ct_e se autppromoverem,
do povo bademeiro; aqui não é Casa de anarmas o resultado acaba sendo este.
quistas. E não estamos aqui, Sr. Presidente,
Esta Casa precisa, sim, se moralizada, prepara sofrer agressões como aquelas.
cisa ser_ endireita_da, ro?I_S não às custas do
A SegUrança do Senado mostrou-se Imposacrifício e dã moral dos senadores. Temos
tente - não que eu queira, com isto, jogar
que começar pelos funcionários da Casa: os
pedra na Segurança do Senado. Havia apenas
bons precisam e devem ser premiados e valotrês ou quatro pessoas, de constituição física
rizados; quanto aos "fantasma_s:_', é preciso que inclusive- frágil para enfrentar Cinqüenta, sesa Mesa Diretora tenha coragem - seja _ele ,Sellta, oitenta, cem anarquistas predispostos
a promover espetáculo dantesco de agressão
afilhado de A. 8_, C ou D - para afastar esse
elemento da Casa, seja jomali~ deste ou daa nós, Senadores. Vieram su_gerir-nos que saísquele jornal, deste ou daquele órgão de im- semos peJo fundo. Tem cabimento uma situaprensa, afilhado deste ou .daquele figurão; a
ção dessã.?
Em Rondônia, no meu Estado, viro o Estado
Mesa Diretora precisa-ter-a inicia.tiva: e a cora·
gem de tomar essa decisão. Ficam, por exemde ponta a ponta, dada a minha posição de
plo, fazendo colocações, com relação aos se- conhecimento, de liderança e pelo trab~lho
nadores, como se nós fôssemos assalariados;
político que lá exerçO~ e- digo com toda a sincecomo se tivéssemos ·obrigação de cumprir horidade; faço todo esse trabalho sem nenhuma
rário na Casa. O trabalho ào Senador---:- como
segurança pessoal e sem portar um canivete
todos nós sabemos - não se resume, única sequer! Porém, aqui dentro do Congresso Nae exclusivamente, ao plenário; o horizonte, a
cional, do Senado, estamos sendo obrígados
sua abrangência é muito maior; ternos atividaa _contratar seguranças particulares ou, talvez,
des nas nossas bases políticas, nos nossos
a teviver o velho oeste americano - andar
estados, que, muitas vezes, nos prendem às aqui portando revólveres na dota para evitar
nossas bases de origem; nós temos as nossas que sejamos esbofeteados, esmurrados, espancados por- anarquistas, por moleques, por
atividades aqui, em Brasília, nessa peregrinação humilhante que fazemos junto aos Minis- bademeiros que têm acesso a esta Casa com
térios, junto às empresas do Governo, solici- a facilidade que desentendo!
tando sejamos atendidos, no tocante às mediO Senador Mauricio Correa, méU- aniigo
das e aos interesses do Estado que represen- · pessoal; é unl doS Senadores -que_ cOm iriuita
tamos e, multas vezes, somos até sUbestimadignidade representa o seu povo. Acredito piaM
dos por es_se_ou aquele funcionário desse ou mente que não teve nenhuma participação
hO -episódio. Mas, não -me conformo com a
daquele MinistériO.
Agora, o Senador é lembrado na hora .em
sua postura ...::... e gostada que S. El<" aqui estique o Governo precisa do voto dele; ai, sim,
Vesse:.......;.:depoisdeter, com a sua interferênéia,
o Senador é lembrado, é solicitado e é valo- permitido a participação daqueles bademeiR
__
rizado.
ros, daqueles anarquistas, no recinto da Co.Há dias, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
missão do Distrito· Federal, e S. Br saiu, detivemos, aqui, o episódio da votação da Presipois, tranqüilamente, sendo aplaudido, a nos
dênda e da \'ice-Presidência da Comissão Per- deixar entregues à _sanha daqueles irresponmanente do Dlstrito Federal. Ora, urna vota- sáveis.
ção é um ato democ.:rátlco que o povo brasiO Sr. Jut.ahy Magalhães- Permite-me
leiro tanto reclamou e tanto teve ansiedade ·-v. Ex' Um aparte?
para que viesse a_ac:ontecer__ neste Pais. E se
sR~ o~VQ PIREs- Ouço, com Praé um ato democrático, se é uma prática democrática, deve ser exercida na plenitude da de- _zer, _o _aparte de V. Ex'
mocracia e não sob c;:o.ação.
Se vamos para uma Comissão eleger a PreM _ O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Olavo Pi_r~. essa questão de assistência
sidêoda e a Vlce~Pr~sidência__Qesta, estamos
dos nossos trabalhos, por parte da população,
ali para escolher, de acordo com o nosso livre
é um fato que vem se repetindo há muitos
arbítrio, este ou aquele nome, independente

-o

e muitos anos. Quando fui eleito deputado
federal em 1974, uma das minhas primeiras
preocupações foi ~x~tamente esta. E, por várias vezes, apresentei opiniões e propostas imR
populares, porque considero que a presença
do público pode trazer problemas, como
aconteceu naquele dia. É permitida a entrada
de pessoas no recinto do prédio do Congresso
Naci9naJ, para assistirem às sessões normalmente, em qualquer país, por mais democrático que seja - e eu citaria aqui a Inglaterra
e os _E$tado Unidos, que são exemplos de
democracia. Tive a oportunidade, antes de ser
parlamentar, ainda jovem, quando morei nos
Estados Unidos por algum tempo, de assistir
a algumas sessões no Congresso americano.
Eu- ficava sentado, era -proibido rumar ou dar
qua1quer opinião para o vizinho, não se podia
nem cochichar com o vizinho, porque logo
vinha o segurança para pedir a retirada da
pessoa. Isto no Congresso americano, que é
o exemplo de democracia em qualquer canto
do mundo! Aqui, temos essas preocupações.
Em cada votação polêmica temos sempre
problemas com atitudes, às vezes, desagraM
dáveis. Esse_ episódio de que V. & fala, ocorrido na Comissão do Distríto Federal, a Mesa
já está tomando as devidas providências para
punir os responsáveis. Tive a oportunidade de,
no exercido da Uderança do _PMDB, pedir
também essas providências, porque acho que
é inconcebivel, inadimissfvel. Mas pedi o aparte para dizer que a minha grande preocupação, Sr. Senador, é a de que eu teriho visto,
tenho lido manifestações em meios_de comu-nicações, até certo ponto, incentivando atJ.lu_des como esta de pressão sobre parlamentares. I:: bem verdade que, na maioria das vezes, de Câmaras de Vereadores do Jnterior,
mas incentivando _essa atitude de pressão e
até de am.eaças físicas aos parlamentares. A
participação popular é necessária e desejável ...

O SR. OLAVO PIRES "é-Senador?

Ordeira, 'não

O Sr. Jutahy Magalhães ....ordeiramente
com respeito àqueles que tiveram pensamentos diferentes. Por isso é que quando leio essas
notícias, fico preocupado; porque vejo que esses mesmos órgãos, quando há pressão não
contra o parlamentar, mas _em favor de determinado tipo de votação, esses mesmos órgãos fazem editoriais para condenar a participação popular. São dois pesos e duas medidas. Então Sr. Senador, acho que não podemos, realmente, permitir esse tipo de interferência nos trabalhos legislativos. Nosso Regimento tem medidas, r'nas, infelizmente, não
são tomadas e, muitas vezes, por culpa nossa.
Recordo-me que quando participei de uma
das Mesas, no Senado, tive uma preocupação
a respeito d-a segurança lá no Congresso Nacional, em tomar medidas para evitar determinados abusos que estavam Sendo _cometidos,
quando um deputado chegava a dizer que estavam jogando até canivete•. lá de cima das
galerias.

O SR. OLAVO PIRES fichas de_ telefone.

~s.

CaniVete, rrioe-
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O Sr. Jutahy Magalhães- Lembro-me
de que, nessa época, procurei tomar algumas
providências e eram os próprios deputados
que iam evitar que as providências fossem
tomadas, e às vezes senadores também. En-

tão, não podemos fazer com que a Mesa fique

impotente, porquanto companheiros nossos
são responsáveis por essas atitudes. Agora,
que nós temos de tomar algum tipo de providência isso é inevitável. Temos que tomar pro-

vidêndas para evitarmos que no futuro cheguemos a dizer: bom, os fatos estão piorando,
as pressões estão aumentando, esse tipo de
participação indesejável e antidemocrática está o::correndo a cada instante; os incentivos

a isso também estão se repetindo: Então, para
não chegarmos ao futuro dizendo que pode-

riamos ter evitado e não o fazemos, acho que

é o momento de se pensar numa solução
para que fatos como esses não se repitam
aqui no Senado e, principalmente, no- Con:.
gresso Nacional.
os:R. OLAVOPIRES-Muitoobrigado,
nobre Senador Jutahy Magalhães. Coitforme
V. Ex" frisou há pouco, realmente temos sido
alvos de agressões rlSicas, inclusive, na Assembléia Nacional Constituinte, por exemplo:
quando se votaram determinadas matérias,
choviam das galerias moedas, fichas de telefone e saquinhos de plásticos com alguma coisa
dentro.
Quero adiantar aos Srs. SenadoreS que esM
tou na política por uma questão de Idealismo.
Não predso ser senador, não precis_o ser deputado federal, não vivo deste salário que ganhamos aqui, sobre o qual vivem fazendo jogo
para a platéia._Sou um político que gasta, pago
para ser político. .
Mantenho, no meu e_stado, uma obra beneficente, a chamada Fundação "Oiavo Pires".
Em cada cidade de Rondônia há uma unidade
da fundação, com médicos, dentistas e medicamentos, que são dados de graça ao povo
carente. Além disso, estamos instalando, em
Rondônia, dez ''vacas" mecânicas e dez padarias para dar pão e leite ao povo carente, porM
que aquele governo, lá, está matando o povo
à míngua.
Então, o trabalho que_ faço é este. E- o homem que trabalha dessa maneira não está
aqui para ser chamado de ladrão, de corrupto,
disso ou daquilo.
QuerO sugerir à Mesa Diretora e solicitar
que não só tome as mec;lidas cabiveis, Com
todo o rigor possível, doa a quem doer, mas
também reforce a segurança do Senado,
adapte essa segurança com homens fortes,
com pessoas de físico avantajado que possam
realmente v:lr a nos dar segurança. Quero
acHantar que não sou nenhum covarde e nem
estou com medo não.
A imprensa divulgou, proposital e descabidamente: "Senador leva tapas e é chamado
de ladrão". CQ.amado de ladrão fui rnesmo.
Quanto a tapas, graças a Deus não foi dessa
vez ainda que os levei. E já passou da hora,
porque não estou aqui para apanhar de nin_guém.

Fui eleito, como disse no iliício, para trabalhar pelo povo. E esse trabalho, tenho consciência de fazê-lo com muita dedicação, com
multo carinho, com muito apego. Não fui eleito para ser agredido pelo povo, principalmente
pelo povo desordeiro, pelo povo bademeiro,
pelo povo anarquista.
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Ex" foi agredido, agressão essa que redunuvu
em uma ofensa ao Senado da República, o
Senador_Nelson Carneiro irá tomar providências enérgicas para que isso não se repita.
Solidarizo-me com. V._ Ex" e tenho a cert~
de que toda a Casa está solidária com V. Ex"

O SR. OLAVO PIRES- Obrigado, Senador Ney Maranhão.
Quero fazer alguns reparos. ·A agressão ha~únlaparte?
vida nesse día não foi dirigida ao Senador OlaO SR. O lAVO PIRES - Coin muito pravo Pires; foi diriQida a todos os senadores inzer, concedo o aparte ao Senador Ney Maradistintamente, aleatoriamente, abusivamente,
nhão.
independente de em quem o Senador votou.
Agrediram inclusive Senadores que votarem
O Sr. Ney Maranhão -Senador Olavo
em Mauricio Córrêà.
Pires, quero solidarizar-me com V. Ext nesse
Como eu disse anteriormente, sugeriram,
lamentável epjs6dio d~ eleição_ da Comissão
inclusive, a alguns senadores que saíssem pela
do Distrito Federal, episódio esse que -acredito - não vá mais se repetir, porque quem _ porta dos fundos,
São colocações, são posições deprimentes
faz um cestO faz um cento. Sei o que V. Ex"
passou. ·
--- - e que minimizam, que aviltam não só a figura
daqueles senadores que estavam na comisO SR. OlAVO PIRES- O que nós passâo, mas que aviltam a figura inclusive de S.
sarnas, não é Senador?
& o Sr. Presidente do Senado; aviltam a figura
O Sr. Ney Maranhão-Eu ia completar.
de todos nós, senadores, e aviltam a figura
O que V. Ex' passou, todos nós Senadores
da instituição que represeritamos.
passamos. Estõu solidário com V. Bc', mas
Temos realmente que nos posicionar conmuilo bem disse o Senador Jutahy Magalhães.
trários a isso, para evitar que daqui _a alguns
A nossa Casa, o Sénaâo Federal, é' um Poder
dias se repitam outros fatos parecidos e, talvez,
mode1ador; o COngreSso é _o pulmão do povo,
com conseqüências mais graves.
da democracia. Eu, como Deputado que fui
ColocadO TOi; ·pelo Senador Ney fv\aranhão,
por 16 anos, acompanhei vários episócüos,
a problemática_ da imprensa. A imprensa, de
desde 1954 até 1969, quarid.o os militares cas- _que tanto predsamOs, que- é-tão importante
saram- .o_ meu maitdritO: Vi muitos episódios.
na d[yulgação dos absurdos que acontecem
A imprensa falada, escrita, televisJonada - é
nesta Nação, tinha que ter o cuidado de divulverdade- tem que olhar, dizer, divulgar as
gar as coisas com prec!são, se não ela, por
coisas que se passam dentro do Poder Legis- - si mesma, vai-se desmoralizando ao pubUcar
lativo, mas- repito-o que o Senador Jutahy
matérias que não representam a realidade. DeMagalhães disse é uma verdade. Problemas
pois, ao lermos_uma outra matéria, admitimos
que ela também pode não ter a credibilidade
de importância, debates ImPortantes e fundamentais ~a a vida do país, muitas vezes meda anterior.
recemapenasduaslinhas.Entretanto,quando ___ Conçluindo,_Sr. Presidente, quero solicitar
se trata de escândalos, eles fazem uma temde V. Ex" e da Mesa Diretora, as providêncais
pestade em um copo d'água, e aquilo vem
aqui já pedidas: que apurem as responsabiem manchetes, o que vai contra eles próprios,
!idades, que sejam punidos os responsáveis.
porque na hora em qu~ esta Casa não tiver
Já foram bater no meu _gabinete, pedindo por
condições de falar _e de dizer aquilo que realfavor para que eu viesse a interceder por esse
mente _está se passando junto ao povo brasiou ªquele, que nem conheço, alegando que
__ Jeito, os principais prejudicados serão ele_s não estava presente. Não sei quem estava prea Imprensa V. Ex" vê a manchete que deram
sente. O espetáculo foi tão chocante, tão
referente V. -Ex" Todos os joffiais do Brasil -- agressivo, que não deu para gravar a fisionopublicaram. Mas não disseram do trabalho. - mia de ninguém. Agora, solicito as providênque V. EX' faz em sua Flind.ã.Ç:ão, em seu Estacias e, também, que seja remodelado, refor*
do. Eles não cHss.eram isso. Então, Senador
çado, ampliado o nosso quadro de segurança,
Olavo Pires, é um problema que temos que
por que seria deprimente nós termos que pasM
~ver cqm multo carinho. E digo mais uma caisar _a_transitar _aqui pelos corredores, e vir_ para
sa, como nordestino: nordestino tem um adáeste plenário com revólv!!r na cinta, para nos
gio popular que diz que quem muito se baixa
autodefedermos das agressões dos vândalos,
o fundo apare-ce. Acho que o Senador Nelson
dos anarquistas e dos banderneiros. Muito
Cami::ir6, conóecedor profundo do POder Leobrig_ado.
gislativo, também não tem medo de cara feia.
Conheço o_ Senador desde a época em que
O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro)
comecei ç:o.rno Deputado Federal, no Rio de
-A Mesa sent~se no dever de dar algumas
Janeiro. _El_ejá era Deputado. Eram famosos
explicações pãra que constem dos Anais, diante das considerações que acabam de ser foros debates sobre divórcio do Senador Nelson
Carneiro com um dos Deputados Federais de muladas pelo nobre Senador Olavo Pires.
Inicialmente,' a intervenção de S. Ex" fortamAior conhecimento e famoso em Pemamlece um pens'amento da Mesa, o de convocar
buco, o Deputado Monsenhor Arruda Câmara.
Tenho a certeza de que, com esse episódio
uma sess_ão secreta do Senado Federal, para
que possamos discutir oS nossos problemas
da Comissão do Distrito Federal em que V.
O Sr. Ney Maranhão _:. Permite-me V.

a

Abril de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

exatamente "na chuva_ para nos molhar" e,
geralmente, somos "molhados" injustamente.
Mas não há como impedir que a imprensa

faça isso.
Quero dizer que também o Serviço de_ Divulgação do Senado Federal está fazendo uma
convocação a todos os funçionários subordi-

nados àquela Secretaria para que deixem de
integrar os gabinetes dos Srs. Senadores. Os
jornalistas devem funcionar para o todo, para
a comunhão, que é o Senado Federal. A Mesa

vai determinar que todos voltem aos seus afazeres, que haja nas ComisSões Técnicas jõmaIistas, funcionários da Comunic·ação Scicial,
que acompanhem e divulguem os trabalhos
das Comissões TécníCãS ·e, obrigatoriafriente,
distribuam pelos jornais os resultados dos re-

feridos trabalhos, para que sejam ou não publicados, dependendo da orientação de cada jornal. Neste particu1ar, a Mesa está certa de contar com a colaboração de todos os Srs. Senadores. Todos são respoilsáveis pelo bom nome da Casa, pelo êxito dos nossos trabalhos,
e confia a Mesa que todos darão sua contribuição para que sejam mais fáceis nossas ati.vidades e ma1s fácil o tr~nsito nesta Casa.
Posso, ainda, concluir, lembrando que, neste momento, a Mesa estuda, através da 1' Secretaria, um meio de só admitir a entrada no
Senado Federal de quem se identifique. E posso, aqui, dar um depoimento pessoaJ: Senador
da República, fui ao Senado italiano, onde tinha um grande e saudoso amigo, o Senador
Luiggi Fortuna, que lutou pelo di\Prcio, afmal,
vitorioso naquele País, e com quem mantive
sempre as melhores relações, inclusive, ele
veio ao Brasil e_ eu fui_à Itália, quando ambos
lutávamos pela mesma tese,
Cheguei ao Palácio, onde se reúne o Sena_do_
italiano, e um porteiro muito amável, de casaca, fez-me sentar numa d~quelas poltronas
do salão de espera e perguntou-me quem eu
era. Identifiquei-me. DeHhe todos os documentos que comprovavam que eu era um senador do Brasil. Ele me pediu licença e mandou um oficial seu ao Gabinete do Senador
Luiggi Forb.lna, e somente quartdo S. Ex!' soube quem eu era autorizou um seu auxiliar de
gabinete apanhar-me na portaria. E S6 então
entrei no edifido do Senãdo Federal.
Aqui, não! Aqui, todas as portas estão abertas e chama-se a isto democracia. É preciso,
portanto, que pensemos que democracia não
é somente isto; demo-cracia é a presença do
povo nas galerias, é a presença do povo, quando ·convocado, nas comissõe~. é a presença
do povo julgando senadores e deputados.
Mas não pode s.er e_sse "mercado persa''
que caracteriza os nossos corredores, quando
podemos ser assaltados a qualquer momento,
pelos que pedem dinheiro para viajar e até
para jogar na Loteria Esportiva.
De modo que, sem a colaboração dos Srs..
Senadores, a Mesa não poderá fazer coisa alguma. E este ensejo que V. Ex!' me abre me
é muito grato, porque _dele me valh_o para solicitar que todos os Srs. Senãdores, e cada um,
colaborem, corno espero, com a Mesa, nesta
tarefa que é ingrata e que não traz alegria

à Mesa, desejosa de cumpri-la religiosamente
até o fim.
.
_
Conced.o_ a_ palavra, pela ordem, ao nobre
Senador Olavo Pires.

O SR. OLAVO PIRES (PTB - RO. Pela
ordem. Sem revisão do orad_or.) -Sr. Presidente, após ouvir as suas experientes e sábias
cojº_çaç_õ.~ sioto~me sobremaneira tranqüilo
ao ficar constatado que V. Ex' realmente conhece as minúcias, as peculiaridades, as inconveniências que estão _residindo nesta Casa.
Mas quero dizer mais a V. Ex': esta Mesa
Diretora _divulgou há pouco tempo, atravéS da
Imprensa, inclusive, que iria controJar a presença e a frequência dos Senadores no Senado. feQ.eral. Tjve oportunidade, por várias ve~
zes, de ~ntrar e sair do Senadp_e não encontrar
no seu posto de trabalho -que é ali próximo
ao elevador - o funcionário encarregado de
ano~r a presença dos Senadores,_ chegou um
·dia em que liguei para a Secretaria e cobrei
um posidonamento com relação a isso.
Então, temos que começar a moralizar a
Casa em seus minimos detalhes; começar a
consertar esta Casa nos feus mínimos detalhes.
A presença do povo aqui nesta Casa é, por
todos nós, motivo de alegria e satisfação, é
inclusive um convívio que nos traz o prazer
de podermos mostrar aO vivo, in loco, uma
parte de nosso trabalho. Queremos aqui apresença dO povo ordeiro, presença do povo respeitador, a presença do povo que vem aqui
para nos ajudar a consbuir um Brasil melhor,
e não a preSença de um povo çomposto por
anarquistas, por bademeiros, por elementos
que, talvez, tenham vindo aqui até subvencionado por esse ou aqU€-Je esquema para
causar e divulgar, difundir mais ainda a desmoralização da Instituição a que pertencemos.
Muito obrigado!
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Com a pafavra o Senador Jutahy Magalhães, pela ordem.
O SR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-

BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, desculpe-me V. Ex" por solicitar
a palavra n~te momento, mas _eu gostaria
de fazer alguns comentários respeito da fala
de V. Ex!', e do que aqui foi discutido, porque
acho que multas vezes somos crlticados por
dizermos aquilo que é p-reciso, por falarmos,
de público, o que, muitas vezes, querem que
digamos em particular. Acho que V. EJ(.' fez
muito bem em trazer a público o que colocou
agora há pouco.
~
t: pieciso que todos toinenl conhecimento
de falhas__ no_ss_a_s, de obrigações que temos
de tentar·_~órrigir, da responsabilidade que todos _nós, Sen~_dore.s, tentos .n_ª correção desses problemas. V. ~disse bem, por exemplo:
a questão dos seguranças. Se V. Ex!' for S<:
queixar da SeguranÇa-pOr ilão ter havido uma
presença maior, naquele dia, na Comissão do
Distrito Federal, vai ouvir o reclamo da chefia

a
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dos seguranças que os mesmos estão nos
·gabinetes dos senadores, porque eles n~o dispõem de número suficiente para atender às
necespidades que temos num prédio com tanM
tas entradas, com tantas dificuldad_es de se
prepal-ar Wn esquerria -real de segurança, mas
n6s temos ~úmero suficiente para atender às
nossas necessidades, mas é precisO que eles
estejam funcionando como segurança, e na_
realidade não estão.
_____ _
Quando V. Ex- fala de físico- V. ~ esqüec_~u. ~<?nhece isso !ll~ito melhor que eu quase todos os seguranças eram ex-motoristas, quase todos têm problemas renais, não
podem ficar muito tempo em pé, isso é uma
falha nossa, chama-s~ desvio de função.
Nós falamos, V. Ex" também; o Senador Olavo Pires queixou-se também com relação à
presença dos senadores. Acho que teinos qu~
ti:~ar disso. Nossas obrigações com as_ bases
são grandes, mas fomos eleitos parã eXercer
o papel de parlamentar, também aqui. Mas
o Senado chegou a um meio termo e permitiu
as visitas às bases num período de um terço
do mês; quem quiser organizar bem sua vida
pode passar fora do Senàdo 9 dias seguidos,
sem problemas de faltas cqmputadas. Tem os
direito de irmos às bases, mas é preciso ter
uma freqüência mé_dia de Senadores aqui,
costumeiramente presentes, para não darmos
espetáculos çomo têm acontecido. c.onstantemEinte.
Quando criticamos aqueles que aqui vêm
para fazer badema, precisamos fazer a nossa
autocrítica, porque temos de reconhecer que
estamos em uma situação de descrédito total
perante a opinião pública. Quando redamo,
e o_fiz aqUi em alto e bom som, ·que a lmprensa
infeliúnente, e pafa preocupação minha, muitas vez_es, está incentivando, não sei se propositadamente ou não - pode até estar querendo fazer uma crítica - mas na re:alidade
está incentivando, pela repetição constante
desta crítica, que se invada a Câmara de Vereadores do interior dos nossos Estados para evitar aumentos de subsídios. Quando entendo
que a crítica é justa, ela deve ser feita constantemente para evitar-se os abusos; mas há o
abuso contrário à invasão do prédio da Câmara dos Vereadores para, através de uma ação
ftSica, muitas vezes, evitar que se processe
uma. d~terminada votação, Entendo que a cri~
tica também pode ser feita àqueles que fazem
esse tipo de incentivo.
Quando mencionei o problema do canivete,
é porque aconteceu realmente. Quando eu
era 49 Secretário aqui no Senado, na Mesa
presidida pelo SenadocJarb-ªs Passarinho,
houve uma queiXa - não vi o canivete, mas
os deputados lá na hora disseram que ele tinha
sido jogado, que haveria caído _perto da cadeira onde estava sentadO um deputado que
não rne lembro agora qual era. Vi pedaços
de poltrona, moeqas, várias -coisas que foram
atiradas das galerias em cima dos deputados
e senadores quando estão no recinto_ do Congresso. Isso tem de ser evitado.
V. Ex" disse que, na sua Presidência, isso
não ocorreu. Realmente tenho _visto a preocupação de V. Ex", e para supresa minha, com
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estava acontecendo. No dia seguinte, sus~
pendem os próprios trens.

Essas demonstrações de fraqueza ou
pusilanimidade só conseguirão agravar
as coisas. A democracia só é o melhor
regime porque combina a idéia da autoridade com a liberdade. Mas justamente
porque a liberdade_ subside dentro da autoridade dempcráti_çª._~sta não pode abrir
mão de uma polegada da dignidade que
é intrínseca ao exercício do poder.
·
Os reis antigos cobriam-se de púrpura

e _ouro para expressar, da maneira mais
visível, a tremenda responsabilidade que

é o· exercício do poder. Essas demonstrações hoje, tomaram-se de mau gosto:
mas ai da autoridade que pennitir a banalização da sua natureza.
Num clima social conturbado pelo entendimento do que seja a democracia,
fala-se em repressão a cada vez que as
forças de segurança são chamadas a
cumprir o seu papel. No exercício de sua
missão, elas podem, eve_ntualrnente,
mostrar-se despreparadas, desacostumadas ao que têm de enfrentar. Mas vá
alguém assistir ao modo como a polícia
atua, nos países mais civilizados, quando
está. em questão a idéia de autoridade.
É exatamente na__democracia que essa
idéia não pode ser posta em questão, pois
a democracia é a autoridade legitimada.
Mas, no Brasil de hoje, parece estar havendo um complô para desmoralizar a
idéia de autorida;de - o que atinge em
profundidade a noção de d_emocracia.
A democracia e o caos são excludentes. O Brasil e:stá vivencto um _momento
em que os valores, sejam eles quais forem, estão postos em causa - sendo
um deles justamente o da idéia de autoridade. Por·causa disso, os riscos que estamos correndo não podem ser subestimados. Ou se faz valer~ autoridade, com
toda a. energia necessária, ou se prepara
o clima para a liquidação da democracia.
Coriio a natUieZa.- terfi horror ao vácuO
- nisto incluída a natureza humana logo aparecerá então, quem se ofereça
como salvadçr do regime que não foi capaz de manter-se em _suas próprias pernas. E os dias da experiência democrática
estarão contados. Não foi para isto que
o Brasil chegou tão perto das decisões
finais sobre a sua vida institucional. E os
que, por irresponsabilidade ou omissão,
contribuírem para o agravamento deste
quadro serão chamados em seguinda a
prestar contas à opinião pública nacional.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, acontecimentos como estes que trago à tribuna do
Senado são fatos sobre os quais precisamos
meditar.
Eu, de minha parte, me preocupo. Fui Deputado Feâeral, como repeti em aparte ao Senador Olavo Pires, nos iáos de 1954. Acompanhei neste País várias crises institucionais,
desde a de 11 de novembro, quando tentaram
impedir o Sr. Juscelino Kubitschek de assumir

a Presidência da República, até o golpe militar
de 1964.
Sabemos perfeitamente que o regime democrático, este regime que muitos pensam
que seja ruim, mas que até hoje não encontraram um melhor, tem que. ser consolídado.
Essa consolidação, Sr. Presidente e Srs. Seria·
dores, tem que ser feita através da liberdade,
através do voto, através da consctentização
do povo brasileiro.
Mas não vamos_ confundir liberdade com
libera~dade. É o recado que dou ao p-r, princi. -.
palmente: é o recado que dou à cur.
Vamos-nos lembrar, os mais velhos, como
Leonel Brizola, corno eu' e tantos outros democratas; de que, com certeza, os avanços sociais
têm que ser através do voto. Posso estar enganado, mas existem "cabos Anselmos" hoje,
infiltrados no meio dos_ sindicalistas, do povo
brasileiro que deseja ver a democracia consolidada, num regime de tréguas, depois de 25
anos, ocasião em que tivemos cassações, e
fui também cassadO, port:ailto, falo com autoridade. Fui preso e os ·militares inventaram
12 processos contra m[m, iilclusive me deram
oito dias, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para
provar a origem dos meus bens sob pena de
serem s-eqüestrados. Isso está documentado.
Quem quiser ver, eu posso mostrar. Preocupo-tne. Tenho certeza absoluta de que estão
infiltrados no meio dos sindicatos, da CUT
e da CGT; _oS "Cabos Anselmos" da vida, aquele mesmo cabo Anselmo que ficou na minha
retina do qual nunca me esqueço. Os Senadores e Deputados que vivenciaram o Golpe
Militar, vlrain-no insuflar os marinheiros, e: sabemos o que aconteceu. Estamos vendo essa
gente investida como líderes encapuzados nas
fábricas, Com barras de ferro nas mãós. Em
Pernambuco, temos um Governa4or que foi
uma das bãndelras, naquela época, da democracia. Foi cassado, foi desterrado, vohou nos
braços do povo e hoje está sendo também
massacrado pela infiltração dos "cabosAnselmos" da vida, para desestabilizar o Governo
de Pernambuco" PorqUe é um governador que
té:n o apOio das massas, do povo mais desfavorecido .do meu Estado.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ternos que
alertar esses representantes dos trabalhadores
porqueos"cabosAnselmos"davida, "o grupo
dos Onze~', da época antes rlo golpe militar,
estão eles fazendo neste momento o seu papel. Vamos separar o joio do trigo. O Sr. Luiz
Inácio, que é candidato a Presidência de;,: República,_tem que pensar, ç pensar muito no que
está acontecendo neste País; tem ele uma
grande responsabilidade no regime democrá·
tico que estamos hoje vivendo. O povo brasileiro, daqui para o dia 15 de novembro, irá
escolher o seu c_a_nd_idato a Presidente da RepúbUca e há muita gente, Sr. Presidente, Srs.
Senãdores, que não quer essa eleição. Agora
mesmo estão comentando sobre o parlamentarismo. Agora, pensam até em "virar a mesa"
e soU COntra; o parlamentarismo poderá vir
depo!s das eleições, com a consulta ao povo,
mas ante.s·de ·mais nada-teinõS que colocar
ordem na Casa, e a resporisab1lidade principal
dessa ordem é dos candidatos a Presidente
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da República. É o Sr. Leonel Brizola, que conhece muito bem o que aconte_Ceu em _1964,
Ê o Sr. Lulz In_ácio Lula da SUva, junto à C{,I1
e aos trabalhadores, principalmente este ór·
gão cuJo Presidente é o Sr. Jair Meneghelli,
Cuidado com esses marinheiros, que não
são marinheiros, esses "cabos Anselmos" que
desejam some_nte ~-morte da deniocracia.
Muito obrigado. (Muito bernl)
Durante o discUrso o Si. Se. Ney Mar_a_·.
nhão o Sr._ Sen. Nelson Cameíio :&iiXPa _e4deira da Pre:?idência_ que é ocuparja
pelo Sr. Sen. Pompeu de Souza.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador João
Lobo.
OSR. JOÃO LOBO (PFL-PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Pre~idente, Srs.
Senadores, o _Jornal. do BrasU publicou, na
sua primeira página, do dia 14 de abril, a seguinte matéria:
.
BANCO DO PIAUÍ
PEDE SOCORRO DE
NCz$ 20 MILHÕES
O Banco do Estado do Piauí, em dificuldades de caixa, está pedindo NCz$ 20 rriilhões
ao Ministro da Fazenda. Maílsonda Nóbrega,
para cobrir seu rombo e salvar--se da liquidação. Os problemas começaram no dia 16 de
novembro do ano passado, quando a liquidação do Banco do Estado de Alagoas decandeou uma corrida em Teresina, Com as instituições detentoras de CD! (Certificados de D~
p6sitos Interbancários) exigindo do bamnco
estadual resgate imediato de seus papéis. O
pedido de socorro a Maílson foi encaminhado
pelo governador Alberto Silva. (Página 14.)

O Si, Presidente, hoje, a Bancãda do Estado
do Piauí esteve no Ministério da Fazenda para
tratar com o Sr. Ministro e com o Secretário-Gera] e com o Secretário daquele Ministério sobre esse problema que aflige o Estado
do Piauí.
O Banco do Estado_ do Piauí não foi propriamente pegado de surpresa porque no fim de
março o Banco Central, depois de uma fiscalização que estava realizando em todos os bancos estaduais do País, havia feito um relatório
avisando à diretoria da situação instável em
que se encontrava aquele banco. Situação essa que atingia também, a quase todos os bancos estaduais deste Pals, com exceção de quatro bancos: o Banco do EStado de São Paulo,
o Banco do Estado do Paraná, o Banco do
Estado do Espírito Santo e o Banco do Estado
de Santa Catarina. Os demais bancos estaduais encontravam-se em situação vexatória,
precária, falimentar.·
O Bãnco Centrai avisou à diretoria do Brmco
do Estado q.o Piauí _e esta, que hoje tem como
seu Presidente o Dr. Antônio de Pádua Ramos,
ilustre piaLiiense; ilustre, economista, que foi
durante muitos meses do ano passado interventor do Banco dQ Estado do Ceará e é um
técnico da área bancária, tentou por todos o-s
meios e mcidos evitar qUe isso qtie está acontecendo, agora, tivesse o seu desfecho. O Go-
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a colaboração da própria galeria de evitar qual-

quer manif~stação favor.á_vel_ ou náo, Tenho
visto muitas manifestações de mãos dadas,
mas silentes; silenciosas _fi(:am para ali poderem ficar. Mas, sei, também, da dificuldade
que V. Ex", como Presidente da Mesa,_ terá,
se um dia houver a balbúrdia de querer que

a nossa segurança evacue aquele recinto, o
que vai ser muito difíCil de acontecer.
Mas quero parabenizar V. Ex!' e os Seus companheiros de Mesa. V. Ex.fl estão _conseguindo
realizar o muito que eu gostaria de ter ;:~.lc~n
çado e _acho que s6 tenho razões para felidtá-Ios. Quero dizer, também, dos problemas
que nós senadores poderiamos prever que
ocorreriam se o ponto fosse estendido também aos gabinetes dos senadores, mas infelizmente não o foi. Quanto á esSe aSpecto, V.
EX' com o tempo, com os companheiros que
tem na Mesa que estão solidários com esse
problema, c:om este seu pensamento, V. Ex'1
conseguirá atingir os objetivos _gue todos desejamos que atinja:- -- Era o que tinha a diZer, Sr. Presidente. (Multo
bem!)
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Muito _obrigado a V. Ex!'
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Maranhão.
O SR. i'IEY MARANHÃO (PMB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem_ revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Seri.8dores,
tenho em mãos um ofício do Qov_emo de Pernambuco que vou passar a ler e depois comentar.
GOVERNO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO
GABINETE DO GOVERNADOR

Recife, 6 de abril de 1989.
Senhor Senador:
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa
Excelência, para prestar as informações
que se seguem, com a· objetivo de permitir o acompanhamento, por esta conceituada instituição, -_das ações do Governo do Estado relacionadas com o movimento grevista no setor de Saúde.. .
Conforme nótrdadO amplamente pela
Imprensa local, três pessoas já faleceram
por omissão de socorro médico, nas
emergências dos hospitais públicos paralisados por piquetes grevistas: José Ailton
dos Santos, de 11 anos, Elizete_ Maria da
Silva, de 17 anos, e Anísia Soares da Silva,
de 61 anos.
No Hospital da Restauração foram
constatados casos de depredação de
equipamentos médicos durante a greve,
com danos graves no micrótomo do seter de Patologia e na rede elétrica. O micrótomo foi propositadamente ligado por
tempo indeterminado, quebrando por su-peraquecimento. Houve cortes de fios e
retirada dos interruptores dos compressores do sistema de vácuo e roubo dos
quadros de força de vários setore& do
hospital.

As responsabilidades, nos casos de
omissão de socorro e nas depredações, _
es~o sendo apuradas através de inquéritos administrativos e policiais.
Ações desse tipo confirmaram que o
motivo grevista, conduzido por uma minoria, vem tomando rumos sem precedentes na história politica do Estado, chegando até a uma tentativa de invasão do
PalãçiO Campo dáS Princesas na noite-de
quinta-feira pasSàda.
__Ao_ !ongo de dois anos, o Governo do
EStado vem mantendo uma. relação de
respeito mútuo com_ !:IS instituições sindicais e as lideranças trabalhistas de Per~
nambuco, inclusive as que representam
o funciOiialismo público. Mas não pode
admitir -que uma opção pelo confronto,
assumida por setores reacionários e mi~
noritári~ envolvidos na grave, evolua _até
criar Um c:linla de intranqüilldade no EstadQ,J;;:om o -comprometimento dos servi--çOS públicOs e a morte de homens e mulheres do povo.
A decisão ·de demitir os que se omitem
de seus deveres profiSSionais e contratar
sub_stitutos para garantir os serviços essenc;iais à população se inscreve nesse
contexto._O Governo do Estado não abdi-cará de sua-s responsabilidades. E tem
a c:erteza de contar com a compreensão
de tOdos conscientes da gravidade do
quadro nãcional e dispostos a consolidar
forças· para-que avance ó prm:::esSO" demo-- crátrCO.
-- - Cófdi-a1mente, - Fem3Iido Pessoa,
Secretário para Assuntos_ da Casa- CMI
Aproveitando, Sr. Presidente e Srs. senadores, para complementar essa denúncia grave
da Chefia do Gabinete Civil de Pernambuco,
no Governo de Miguel Arraes, vou complerrientar com uin arfiQo" de furido do Jornal .
d_q Br~g}_~Qm respeito às greves instaladas
em estados de impof!ância da _Federação:
PARAR PARA PENSAR

Os fatos _que ocorrem d~sde anteontem na Central do Brasil constituem a
ma_[s_1".ecente e alarmante demonstração
de que a temperati.ua so~ial no país e no Rio de Janeiro de modo especial
-está chegando a. um ponto d~ ~bulição
em que, de repente, pode não haver mais
retorno.
Um fatO pode ser grave em si mesmo_
-:-: mas t'?_mar-se bef'!l. ~ais grave pela
aqm1ulação de fatos anterjOres. É o -que
está acont~cendo na Ce_ntra1. Um maqui- nls_ta _resolve parar, por sua canta, um
trem de passageiros no horáno crucial
da~ 171) 30m. Afilstado do serviço, sofre
uma punição leve. Em represália, páram
os outros maquinistas, configurando um
eS~ado _de greve decretada sem aviso,
atingindo cem mil pessoas num momento_ em que não lhes restava opção de
transporte.
"_Em _si mesmo_!_ já seria grave; mas é
muito mais grave porque acontece num
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momento em que o homem comum vai
perdendo a paciência - como ficou de~
monstrado pela reação popular. As greves emendam uma na outrá; e nao há
a menor relação entre o que elas pretendem obter e o direito do c;idadão de viver
a sua vida com Jlm rnlnimo de normalidade. Fecha~se um túnel para fazer greve. No dia seguinte, um funcionário público pára o seu carro no me.io da pista:
para brincar él.e greve.
É abusar da paciência geral. Err1 Minas,
grevistas encapuzadas o("upam urna siderúrgica com barras_ de ferro, prometendo destruir os equipamentos _se n.!'Jo
forem at~ndidos. Em Pernambuco, o dc::lo do grevisrno chega ao seu ponto culminante quando médico~ formados e diplomados ameaçam par.alisar o atendimento de emerg_ência, e até um centro
de hernodjáltse, se Q governador do estado não desistir de me-didas enérgicas que,
com toda razão, foi levado a adotar, ante
a fal_ta de consdência no protesto.
- Ultrapassa-se intencionalmente a front.ejra do possível e do admissível. Os maquinistas que decidem, sem mais nem
menos, parar os trens -da Central em p1ena hora de rush estão afetados pelo mesrnoautismo corporativista que faz com
que os vereadores aumentem irresponsa- velmente os seus· próprios salários. Nos
dois casos, olha-se apenas a realidade
~a categoria: a outra realidade que vá para
o

diabo~-

-

É grave; e os responsáveis por tudo
is_so não_são só grevistas. Vive-se um sls- .
tema meio parlamentar e meio preSidencialista. Os senhores Parlamentares vaia~
ram_ a _Çonstituição mas esqueceram-se
de completá-la: simplesmente foram para
casa, ou vão cuidar dos :Seus interesses.
Desta forma, o amplo direito de greve
recçnhecido pela Constituição não_ eStá
regulamentado; e deixa de haver uma
fronteira_ que o separe do libertarismó
anárquico.
Mais embaixo, começ.a a tomadorma
ci qUe~Se ãSseffielha a mri plano Organizado para jÕgâr,_o palS-ha ingoverriabilidad~. A tátic_a do "quanto Piar melhor"
porventura será _o caminho escolhido por
um partido como o PT para lievar adiante
o seu moda peculiar de entender a politica? A CUT, que parece estar engolindo
o PT, pode manifestar s~moro _de_sprezo
por Lini vereador que aumenta o seu pró~
prio salário, mas não acha nad,a demais
que OS médicos de Pernambuco transformem em reféns todos os doentes_ graves
de Recife.
DeSse jeito, não Yamos a parte alguma.
É um engano lamentável estabelecer
qualquer confusão entre prática democrática e frouxidão doS ·administradores.
Os dirlitores da Central do Brasil suspenderam o maquinista que deu início ao
tumulto. [)_epois; aO que se infOrma, SuSpenderam ã sUspensão, por medo do que
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vemo do Estado foi advertido para que tomasse as providências ner:essária_s, mínimas, au-

mentasse_o nível de capitalização.
Mas, infelizmente, esse Governo, que está
instalado no Piauí está d_ispersando, desbaratando, jogando fora, em projetas que não têm

nada de viável, em projetas absurdos. os parcos recursos do meu estado. Deveria ser chamado à responsabilidade o autor dãs obras
que estão sendo tocad~ pelo Governo do Es-

tado do Piauí.
O Governador do Estad.o tinha a obrigação

de saber que essas obras eram inviáveis, que
há um elenco- enorme de prioridades para o
Estado.
_
O Piauí é um Estado pobre, pequeno, que.
deve selecionar cuidadosamente os investi-

mentos, sob pena de chegar a este ponto a
que chegou o Banco do Estado.

Temos, Sr. Presidente, relatórios do Banco
Central do princípto de 1986, quari.do o Sr.
Governador José Raimundo Bona Medetros
entregou o Governo ao atual Governador Alberto Silva, considerando boa a sitUação do
Banco do Estado do Piaui. De lá para cá foi
que a coisa desandou no Estado do Piauí.
Empréstimos foram autorizados sem _o devido
cuidado, com juros alt?Jmente subsidiados; enfim, a situação do Ban_co _se tomou ins.ustentável. E diga-se de_ passagem, Sr. Presidente,
que o Banco do Estado do Piauí tem uma
grande estrutura no Estado, tem agência em
todos os munic;ípfos piauienseS. Prestou uma
assistência verdadeiramente notável para uma
instituição bancária daquele porte. Nós temos
orgulho da sua atuaçã9, dos seus funcionários, do modo correto com que esse banco
vinha sendo dirigido e presidido no Governo
do Sr. Hugo Napoleão. De repente, fomos surpreendidos por essa advertênçia do Banco
Centrãl.. O Governo éiO_ ~ado iião tomou nenhuma providência quando foi advertido pelo
Banco Central, no fim de março, da situação
que estava se avizinhando, que estava ameaçando o Banco do Es.-t:éldo do J?jauí.

O Sr. Odacir Soares um aparte?
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Permite V. Ex"

O SR. JOÃO LOBO- Concedo o aparte
ao nobre Senador Odacir Soares.
O Sr. O'dacir Soares - Eu vi a preoCupação -de V. EX' com essa questão da falta
de liquidez de quase todos_ os bancos estaduais, exceto aqueles que V. Ex" já mendonou,
e essa mesma preocupação tive em relação
ao Banco do Estado de Rondônia, jâ à época
em que o Banco Cent_raJ, e_laborªndo um estudo técnico sobre essa questão" da falta de capitalização dos bancos estaduais, encaminhava
esse mesmo estudo ao Ministério_ da Fazenda.
A grande imprensa brasileira à época Publicou
matérias sobre esse assunto, e ~guns governadores estaduais, como é o ca~o do Governador de Rondônia - e verifico, agora, também, que o fato se_ rep-ete no Piauí - não
deram a mínima importância à advertência
·e ao estudo que o Banco Central fez _e que
encaminhou ao Ministro da Fazenda, que teve
como conseqüência a extinção de uma linha

derem o _seu sustento, o. ~eumeio c;le _sqprevide crédlto que vinha invariavelmente socorrendq os bancos estaduais quando esses ti- vência, .§..e:m nehuma culpa, pois sempre de di~
caram toda a sua vida aos cargos que exercem
nham problemas de_ caixa. Então, esse docU:nessa instituição. O -principa] responsável, o
mento do Banco Central procurava, inclusive,
Governo do Estado, deveria sofrer ãS penaliprevenir as instituições banc!irias estaduais
dades, não os funcionários do Banco. Por isso,
oficíaís do risco que elas passavam a ter, na
medida em que qualquer abalo no mercado Sr. Presidente, nós da bancada federal Qo
financ_eiro pudesse levar a_ cli~ntela desses _ptauí, independente de cor partidária, mesmo
porque o Sr. Cibvemador do Estado não tem
bancos aos seus caixas, com receio de que
viessem a falir. No caso de Rondônia, eu adnenhum representante do ~u partido na bancada federal, unidos, fornos ao Sr. _Ministro
verti. O GOverrio nãO: _@u importância. O banda Fazenda. Pedimos que S. Er desse ao Piauí
co continua ilfquido, continua sem liquidez,
o mesmo tratamento que havia dado a outros
continua_ não capitalizado adequadamente e
bancos estaduais. Re<:e:nteroente, o Min:istério
vefo que o mesmo _fenômeno s~ repete agora
no Piauí, Nã_o tenho dúvida de que esse fato da Fazenda sqcorreu o Banco Meridional, que
atingia ps Estã;dos do Rio Grailde do Sul, Para- vai ter repercusSão negativa em outros bancos
estaduais oficiais porque apenas quatro banná e de Santa Catarina, em quase 700 mii_hões
cos oficiais tem nível de capitalização adequa- cte d6lç,xes. O pleito do Estado do Piaui é muito
mais mOdesto e insignificante. São ãpenas _20
da - V. Ex" já disse que- são os bancos do
Estado de São Paulo, Banco do E_stado do
milhões de ci:UZados_povos para_que o banco
possa refazer a sua Caixa. Mas encontramos
Paraná, Banco do Estado de Santa Catarina
resistência inab,alável, do Ministério da"_Fazene Banco -do Estado do Espírito Santo -, os
demáiS -5ancos, segundo esse documento do
da, não era passivei atender o pedido. Ó Sr.MiBanco Central, não tinha à época, isto é, há
nistro e o Sr. Secretário-Geral não aceitam
discutir, nem levar em consideração o proble30 dias, riível de capitalização adequado para
socorrer-se numa emergênci~. numa iminênma social, o problema humano que poderá
cia de; uma_ grande corrida aos seus caixas.
advir com o. fechw:nent.o daquela instituição.
Disseram-nos que podíamos_procurar, fazer
Lamentó qUe- esse fato esteja ocorrendo no
uma privatizaçáo daquele banco.
seu Estado porqu_e repercutirá negativamente
Ora; Srs. Senad_or_es, privatizar um banco
em- tCidoS os Estados brasileiros, principalmente nos Estados pequenos, como os esta- às portas da falência é uma autêntica piada.
Ninguém, empresa nenhuma, vai comprar,
dos da Amazônia, alguns estados nordestinos,
adquirir, um banco já às portas da falência.
onde parte da clientela desses bancos é constiMas o Probuban_,_ em Alagoas também foi sotuída por funcionários públicos. Parte considecorrido, e apesar de decretada a sua liquidação
rável da clientela do Banco do Estado de Ronextrãji.idicial
rião foi feita, e nem o será.
dônia é c:onstituída por funcionários públicos
Muitos outras instituições foram atendidas
federais e de funcionários públicos estaduais,
neste País. Muitas outros bancos estaduais foque mantêm as suas contas nO banco oficial
rWn soCorridos. Não há r~ão para que o Piauí
do eEstado, até para permitir que melhore
seja tão duramente discriminaçl_o por este Mio nível de capitalizaçáo desse banco. Nos caso
Mistério da F81:enda ou por este Governo. _·
de Rondônia e Piauí verifico _que os Governos
rião deram importânda, não melhoraram o
E nós vamos levar, ainda, o problema ao
perfil económico_ financeíro dessas institui- Senhor Presidente da República. A Bancada
ções, Oque agOra vem se comprovar, incluSive
do Estado Piauí está tentando uma audiência
com eSse receio _que V. fXi manifesta proce- __ com_o Senhor Pr~sidente da República, incondentemehte__ e___que decorre de umã imprevi- formada com esse tratamento, tendo em vista
dência, diria até crililinosa, do Governo do
uma_quantia tão inexpressiva, em relação ao
Estado do Piauí, de não socorrer o seu bari:Co,
que tem sido gasto com outras instituições
em face da iminência de_ uma crise como essa
bancárias.
- t:JUe está acontecendo.
OSr.JamDHaddad-Permiteumaparte,
O _SR. JOÃO LOBO -Agradeço a internobre s·eruidor?
vençáo do Senc~dor _Odacir So_ares. muito vaOSR.JOÁOLOBO-Comprazer;nobre
liosa para o ·meu disCurso.
Senador:
Sr. Presidente, o problema é realmente quaO_Sr. JamD Haddad - Nobre Senador
se geral, porque apenas se excetuam quatro
bancos oficiais estaduais. Tuçio isso é lamenJ®.o LQbp, V~ Ei" defende com mi;Jita propriedáâe -o- funcionalismo do Banco elo Estado
tável. É farrientável que goVernos deixem que
instituições bem plantadas, bem dirigidas,
do Piauí. Há tempos, também defendi, veemen,tem~nte, a situação do Banerj, do ~do
bem estruturadas, como é o_ Banco do Estado
--do RiO de Janeiro. Lá, tivemos a feliCidade
-~0 P:iaul,_que_tem ~m Corpo funcional digno
de encontrar um modus faciendi para que o
de-todó respeitO, eiS ·que Sêledonado, quase
todo, através de concurso, l.,lm corpo de funbanco não fosse privatizado. À época senti
claramente o intuito da privatização desses
sioários dedicados, chegue a esse ponto e
bancos -I!Staduais. 'O que -quero, diie_r___ll V,_ Bit
seus funcionários sejam-ameaçci.dos de ficaé que ohteJi? o Ministro da_ F:Cllen~da _esteve
~ sem emprego sem meios de sql;l:revivênaqui, e sentimos claramente -a insei)Sibilíf(ad~
da, pois o EStado do_Piauí ê: um estado pequeno, pobre, que não oferece-mercado de trabarelacionada com o problema social neste País.
São friOS nOs números, "82% já estão Çl]ocalho. Quase dols mil funcionários do Banco
dos para pessoal, dívida externa, Fundo de
_do Estado do Piauí estão ameaçados de per-

essa

Abril de 1989

. DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)
no Banco do Estado do Ceará_, garante
que o -problema financeiro foi c-ausado
apenas pela corrida à instituição e que
se houver a ajuda do gov:erno federal os
problemas de caixa serão totalmente re~
solvldos.

Garantia, dívida interna, s6 sobra 8%. Infelizmente não podemos agir mais no campo social..." E, no entanto, a publicidade do Governo
é tudo pelo social. Há uma contradição fla-

grante. Não quero neste momento colocar-me
como oposicionista ferrenho ao Governo Fe-

deral. Quero solidarizar-me com V. Ex" que
defende, com muita propriedade e veemência,
a situação do funcionalismo do Banco no Es-

tado do Piaui, estado que sabemos carente
para a colocação de mão-de-obra. E como
V. Ex" disse são dois mil desempregados com
o somatório das suas famílias. E Um problema

social grave, como V. Ex' está colocando, que
existirá dentro· do Piauí, caso não haja uma
providência governamental. Espetamos-, sinceramente, que V. Ex!"' consigam juil.tO ao Presidente da República a concessão desse númerário para que aquelas famílias possam ter
tranqüiUdade novamente.

O SR- JOÃO LOBO -Agradeço o aparte
do Senador Jamil Hadda._d_ que ilustra o meu
modesto pronunciamento desta ta_rde.
__
Sr. Presidente, como dizia antes, é insignificante o que o Piauí pleiteia deste_ Governo,
apenas 20 milhões para um reforço de caixa
do seu banco estadual-______ _ _______ _
Isso, Sr. Presidente; íiá atender a tQc;la J.l_ma_
estrutura montada em 114 muni_cípios do Eg..
tado do Piauí.
Nós, piauienses, temos muito orgulho de
nosso Banco do _Estado ou tínhamos muito
orgulho, pelos relevantes serviços que ele tem
prestado à nossa terra. E temos, também, orgulho dos funcionários daquele banco, que
sempre se portaram com muita dedicação,
com muito espírito público. Os funcionárioS
do Banco do Estado do Piauí são selecionados
cuidadosamente. LembJ'Oome qUe na apuração das eleições é uma tranqUilidade quando
sabemos que farão parte das juntas apuradoras funcionários do Banco do Estado, porque sabemos _que se trata de pessoas criteriosas, honradas e honestas.
Sr. Presidente, como se diz, "o diabo tem
seus momentos de lucidez, por uma lucidez,
que a um determinado momento acudiu o
Sr. Governador do ..Es.tad_o. S. EX' convi.dou
para presidente do banco Ôm hor:n~~- aCimà
de toda suspeita, para dirigi-lo, para ver se.
o tirava da beira desse buraco em que ele
estava quase despencando. Foi convidado para presidente do Banco do Estado_ do Piauí,
com muita insistência, o Sr. Dr. Antônio de
Pádua Franco Ramos. Antônio de Paádua é,
como disse no início do meu discllfSQ, um
economista renomado no Brasi1,_funcionário
já aposentado do Banco do Nordeste, foi interventor do Banco do ~do do_Çeã.rá; foi ele
que conseguiu dar um certo equilíbrio ao Banco .do Estado do Ceará, quando_ assumiu a
sua presidência.
Diz o Sr. Dr. Antônio de Pádua:
Pelos seus cálculos, o socorro financeiro nãQ seria "anormal", pois o Banco
Central já ajudou outras instituições con~
troladas por governos estaduais. "A ajuda
é urna questão simples", calcula. Antônio
de Pádua, que já for interventor do BC

Bastava que o governo estendesse a sua
poderosa mão e com poucos ·dedos susten~
tasse- a situaÇão, talves com o dedo mínimo.
Apenas um ligeiro arrimo para aquela institui~
ção traria· a sUa Salvação, a sua continuidade.
Sr. Pfesideil.te;- riós da Bancada do Estado
do Piauí, estamoS aguardando que o Excelentissimo Senhor Presidente da República nos
receba para levarmos este pleito a Sua Exelência, uma Vez. que a iilsensibilidade da equipe
~onômiCa- deste golieino deixa a todos nós
atônitos; por isso se surpreendeu o Senador
Jamil Haddad. Ele não pode -conceder a frieza
dos números com que o St Ministro da Fazenda tr:ata_QS problemas humanos; tudo é uma
quetão de percentual, de um a mais, de um
a menos. Fico chocado também com isso.
Não pOSSO- admitir essa idéia, ~ a considero
fascista, Sr. Presidente, tentar massacrar o povo para servir ao governo, ao invés de o governo se esforçar para servir ãO pOVo. Acho que
O. COJ!~to é_O governo aj1Jda~ '!_seu _povo, zitender, acudir, dar assitênda. O contrário é uma
idéia fascista que. não soa bem no meu íntimQ,
na meu sentimento.
Trago essa palavras nesta tarde, Sr." Presidente, apenas para que- elas tenham a repercussão devida, que sejam capazes de gerar
boa vontade na cúpula econômica deste governo.
Espe-ro que cf Banco do Estado do Piaui
continue [uncior'tando; que os seus funcioná·
rios não fiquem jogados na_ rua da amarg~ra,
sem a possibilidade de sobrevivência, a não
ser que assim saiam do Piauí, porque o meu
estado está inteiramente desbaratado economicamente, não há m·ercado de trabalho para
abrigar mais de 2.000 funcionários que de
nível mais ou menoS alto pã:ra o Piaui no seu
padrão de vida.

O Sr. Odacir Soares -V. Ex• me permite
um aparte?

O SR. JOÃO LOBO- Antes de encerrar

as minhas palavras, concedo o aparte a V.
Ex"

O Sr. Odacir Soares - O meu receio
é que -hã- ·eventualidade do Governo federal
aportar esses recursos para o_Banco do_ Estado do Piauí, o governador queira aplicar esse
dinheiro no rio Parnaíba, na sua empresa de
navegação que_ele _quer fazer funcionar naque
le rio de tantas tradições e que o banco conti·
nue_ no mesmo problema.
2

O SR. JÓÃÜ LOBO - senador Odaclr
Soares, hão_ queria i::riticat: as obras nas quais
9 _govemo t~m desbarate.do o dinheiro do meu
e,st~çlo. Voy me_ ~serv!;!.r_ para outra ocasião
f?Zer uma crítica detalhada e mfnuncios_a dos
Projetas seleciooadcs pelo governo do Estado
do Piauí e nos quais ele está gastandÕ os parcos re~ursos estaduais.
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N_este momento, eu gostaria apenas de trazer essas palavras e esperar que elas sensibilizem a cúpula econômica deste País. Nó_s vamos tentar sensib_ilízar o presidente da Repúblle.a,_Ievando à sua_Excelênda esse problema
do Piauí.
(Muito bem! PalmÇ3S.)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-ConCedo a palavra ao último Orador IrisCrito, o nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL SE. Pronuncia o s.eguinte diScurso.)_- .Sr. Pre·
sidente, Srs. Senadores, o_Estadp de São Paulo publicou, em sua edição de 6 de abnl Passado, uma longa entrevista, densa de conteúdo
informativo, em que o General Rubens Bayma
Denis, Ministro-Chefe do Gabinete Militar do
Presidente José Sarney, ~ Secretário_da Se.cretaria Especial de Defesa Nacional (Saden), órgão que substituiu o antigo Conselho de Segurança Nacional, esclareCeu aspectos básicos
da recém-elaborada política oficial para o
meio ambiente do País, d,estacando o programa "Nossa Natureza", que, sob a coordenação
da Saden, deverá ser progressivamente implantado pelo Ministério do Interior, superiormente dirigido Çlelo Ministro João Alves Filho,
que- muito tem contribuído para o_ equacionamento de s-olução de problemas vincu1ados
à-ecologia, conservação dos recursos naturais
e luta contra os ratares responsáveis pela po!uição_ambiental, através do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.
De início, o PrQgrama "Nossa Natureza" absorverá recursos da ordem de 178_ toühões
de cruzados novos, e tem como objetivo_s_básicos, no elenco das suas responsabiltdades
pr'epohderantes, a execução de previdências
visando harmonizar o desenvolvimento com
a conservação do meio ambiente e ecossistemas, através da regulamentação das atividades de ocupação e exploração territoríál. Além
dos mencionados recursos, transitam no Congresso Nacional propostas de crédito especial,
no montante de38 milhões de cruzados. novos
para a instalação e atendimento das atividades
do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis.
Convém esclarecer, a propósito desses
complexos problemas que, ultimamente, são
objeto de intensos debates nQ cenário internacional, que o_p~~_icic::!n?Jmento brasileiro já foi
enunciado com energia; na ConferênCia de
Haia, cujas repercussõeS-foCam objeto de protestos do Jtamaraty.
--- -Nessa reunião o Secretário-Gerai dO -itamaraty, EmbaixadOr Paul_o de Tarso fle~ha de
U_ma f~i cLaro ao estãbelecer os ti-ês pontos
que, corretamente tratadoS, permitiriam resolver a questão ecológica mundial sem demagogia e sem quebra da soberania: a) mec"nisrnos financ~iros para __ajudar os países do
sul a estabeb~cer programas de prevenção da
poluição atmosférica; b) livre transferência
de tecnologia, sem retribuição comercial, par-e~
proteçãb ambiental; c) redução, pelos pãises
industrializados,_ dos atuais ~íveis de ern~
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de poluentes da atmosfera e causadores do

tadas, facilitando a comunicação, a colonização~ aJ.,Jm_ento "da produção agrícola.lsso posA entrevista do General Bayma Denis, em
sibilitou a_idea1i1;aç:ão econômica de uma nova
face de sua inegável oportunidade e imporfronteira--ãgríCóla, ·apoiada pelos organismos
tância intrínseca é um docum~nto que merece_ oficiais de desenvolvimento regional
ampla reflexão, porquanto independentemenO que isso significou para os cinco milhões
te dos problemas que abordou, com autorí- de_ _quilômetros quadrados, 5,5 milhões para
dade e proficiência, corresponde à imposter- ser exato? Eu diria que os dados que nós posgâvel necessidade de_G-Qnscleoti~r toda a Nasuímos é de que_ este processo de ocupação
ção brasileira acerç_<;~ ~l_as dimensões e persda Amazônia, principalmente da área Sul, não
pectivas do programa "Nossa Natureza".
afetou além dos 5% da cobertura florística
São estas as raroes que me levam a reque- de toda a Amazônia legal. Esses dadoS--são
rer a sua incorporação ao texto deste sucinto
precisos e vão ser anunciados oficialmente
pelo Presidente Samey.
registro.
Era o que tinha a dizer, -sr. Pnesidente.
El!des:t---ªç-ª-Ija ainda que ~o esse p~esso
foi desenvolvido, inicialmente, através de proDOCUMENTO A Q(JE SE REFERE O
gramas setoriais tais como o plano de metas
SR. WURIVAL BAPTISTA EM SEU DISde JK e o planejamento rodoviário dos anos
CURSO:
-?o, com aquelas várias rodovias amazónicas.
O Estado de S Paulo - 6 de abn1 de 1989 A ausência inicia] de um planejamento global
levou às reconhecidas dificuldades de integraMINISTRO EXPUCA PLANO
ção dos planos setorials, quase autônomos,
PARA ECOLOGIA
-e, "j)or conseqüência, à ocupação pouco ordeBa}Tila Denis, Chefe do Gabinete Militar:
nada, talvez até bastante desordenada em algumas áreas, provocando os danos ambien"A Amazônia é um espaço nacional e
tais que nós já conhecemos.
será. ocupado quando a Nação necessitar
O Programa Nossa Natureza responde
dele"
àquela última parte da sua pergunta: Estamos
Rodrigo Lara Mesquita da Agência ESW.do
entrando numa terceira etapa de ocupação?
O principal assessor mili~r dQgovemo para
Eu diriã: é uma terceira etapa. Agora, há preoa área de meio arnbten~ garante: acabou a
cupação de planejar a ocupação da Amazônia.
era das improvisações na Amaz"ônia. Ele é o
Eu diria que seria mais uma integração sócioGeneral Bayma Denis, ministro-chefe- do Gabi- econômica, procurando um desenvolvimento
nete Ml1itar e secretário da Secretaria Especial
sustenta_do_ da região e harmonia com o melo
de Defesa Nacional (Saden), órgão que subs- ambiente.
tituiu o antigo Conselho de Segurança NacioS possível uma comparação entre a Calha
nal. Nessa condição, o general é um dos prin- SuFda Amazónia e a calha Norte ?
cipais respOnsáveis pelo Programa Nossa NaEu diria que a diferença está na densidade
tureza-, uma série de medidas que o Presidente
demográfica, nas vias de fomentação e col_QniSamey deve anunciar hoje e que muda, por zaç:ão e nas fronteiras que constituem, entre
completo, a política oficial para o meio am- outros, aspectos distintos.
biente no Pais.
E a densidade demográfica ?
Numa entrevista especial àAgêncla Estado,
É muito pequena na região Norte. Nós teBayma Denis diz que mudanças são essas, mos pouca densidade e praticamente restrita
reconhece que a falta de planejamento causou ao longo dos rios Negro e Branco. Enfim, ao
muitos prejuízos à Amazônia nos últimos anos
longo dos rios. E na Ca1ha Sul, não. Lá, ela
e garante que o Programa Nossa Natureza
se faz através das penetrantes, das transversais
existe justamente para Consertar esses erros. e várias rodovias. Além dfsso, só na Ca1ha Sul
"Agora, há preocupação de planejar a ocupa- existe a serinQiieira e só ela passou pela fase
ção da Amazônia", assegura o general. "Os
da borracha, pelo extrativismo. A Ca1ha Norte
brasileiros estão capacitados a realizar essa
não possui a seringueira e, por isso, não pastarefa", acrescenta. A seguir, os trechos princi- sou pela fase do extrativismo. Só foi ocUpada
pais da entrevista:
no início da conquista da Amazônia pelos portugueses.
"efeito_ estufa...

"VAMOS PLANEJAR
A OCUPAçAo DA AMAZÓNIA"

Pergunta- Em apenas 30 anoS: o governo
abriu várias estradas, construiu BrasDia e atrai
cerca de 30 milhões de brasileiros para a regJãO Centro-Oeste i::Jo Pafs e para a Amazónia.
avaliá eSse
de ocupação
Corria
e qual o signifiCado do Programa Nossa Natureza em relaçdo a ele ?

osr:

processo

Resposta: A constru_ção de estradas na Amazônia visou retirar do _isolamento as Uunidades
da Federação da região Norte e Centro-Oeste.
Isso foi um processo iniciado no governo de
Getúlio Vargas e impulsionado no governo JK
Nos anos 70, outras rodovias foram implan-

Qual a preocupação das Forças Armadas
com a Calhr;~ Norte? Que mitos e objetivo$
estão sendo estabelecidos em relação a essa
régffiõ fikida em fase inicial de ocupação ?

Eu diria 'que o Projeto Calha Norte é um
projeto governamental intenninisterial e de
ação integrada, cuja a ação militar é um dos
_componentes. Esse veior militar surge, fundamentalmente, para marcar a presença brasileira na linha de fronteira e, ao mesmo tempo,
agir como instrumento de suporte logístico
aos demais órgãos federais e estaduais,_para
que ·possam se fazer presentes nas áreas mais
longmquas e assim cwnprir suas atnbuições
funciomiiS. Eu dÍria que a presença de milttar
dá condições para a criação de pequenos nú-
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deos populacionais, melhor assistidos pelo
governo estadual e federal. É sobre esta filosofia que tem sido montada a conquista do terri. tório brasileiro.
E errf termos de estradas~ está_ p/aneJado
alguma coisa?

O Ca1ha Norte, em estradas, é iJÍsignificante.
É somente_ a estrada para atingir alguns núcleos que não possãm ser atingidos por rio.
Enquanto ele puder ser atingido por rio navegável, não se abrem estradas. Só onde o rio...
não- é navegável e onde o apoio só é viável
por via aérea, é que estamos começ~do. {!..
pensar em levar àquela fração uma estrada
para dar_continuidade ao_apoio logistico.

E os garimpeiros na Calha Norte?
A presença dos garimpeiros em áreas indígenas é um assunto da Funai e do Ministério
do Interior. Agora, as_áreas dos indío?_lanomanis foram demarcadas _e a floresta nacfonal
incluída em tomo dessas áreas indígenas, nas
quais só é permitida a entrada da atividade
dos brancos com a permissão da Funai e a
permissão do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recufsos Renováveis_. Assim, no que
se refere às atividades g?trimpeiraS no Pico
da Neblina e nas áreas indfgenas e mesmo
na floresta nacional, em tomo dessas áreaS
indígenas, já foi motivo de s_olic.itaç_ão do ministro do lnterior ao m_inistro da Justiça um
pedido de apoio das Forças Armadas doBrasil, cuja ação neste sentido _foi explicitada na
Constituição. O governo deverá e vai agir.
O Pará, a área de ocupação maiS -·antigil,
foi beneficiada pelos subsldios da Sudam~
Rondônia, mais recente, foi caracterizada por
pequenos proprietários. É possível uma comparação entre os dois ?
Os ensiriamentos de ambas serão lucrativos
para nóS:-Tr"ãião proveito para a Ordenação
Territorial e as medidas que vamos ter que
adotar. Dessa terceira fase, como eu disse no
início. AQora eStamos
terç_etra ·rase.
Cerca de 45% dos rer:urScis energéticos do
BrasJ1 eStão na Amazónia. O Programa 2010,

·na

que prevê hfdrelétricas para a Amazónia, não
,deveria sei mais cJjvuJgado e discutido com
a·socfedade civiP

EU diria que a resposta ·é, a prlnclPio, da
esfera do Mini!rtêrio de Minas e Energia, no
programa Nossã -Natureza ele não esta- VagO.
Isso para que haja uma integração entre o
estudo desses projetas e o Ministério do Interior e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente.

Se eu perguntasse para·o Senhor sobre, pór-

exempià,

a recente afirma_ção do professor
Ooldembfff!J, num tJrtígo publicado na Estado, __
de que ri6s estamos exportando energia com
a atumina dos proj'etos do Norte e com o m/nénO de ferro de CffP'a}§s?
·-

Isso tein sido muito disCutido. Pelo _que eu
tenho ouvido, é motivo de preocupação, de
discussãO, de avaliação, maS na área- deles.
São eles que podem avaliar bem, inclusive
com a área econômica. É o Ministério de Mi~
nas e Energia que pode avaliar.
O programa "Nossa Natureza" deveria estar
com o Ministério do Planejamento ou com
a própria Saden. Por que a sua elaboração
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não contou, desde o infcio, cOm a partiCipação
mais aberta da comunidade científica?

A Saden é um órgão de assessoramento
do Presidente da República, tão próxinio quah~
to a SePlan Talvez, o presidente tenha preferido dar a coorden'açáo à Saden por estar aqui
mais perto dele e por estar menos empenhada
no plano econômico do que a Seplan. Mas,
de qualquer forma, estamos trabalhando todos juntos. A Seplan estã -muito empenhada
nesse programa. Quanto à implantação do
programa estará a cargo principalmente do
Ministério do Interior (a partir do dia sels),através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis. Amedida
que ele vai sendo implantado a Saden vai saindo. Mas vai manter uma comissão executiva
examinando mais profundamente_ medidas
complementares que foram sugeridas pelos
grupos de trabalho interministeriais, mas que
ainda não-puderam ser transformadas em insM
trumentos legais. Leis, projetas de lei serão
remetidos ao CongresSo e·deverã_o ser regulaM
mentados. E essa coinissão executiva, como
assessora do Presidente Sarney, vai agilizar
esse prazo, assegurar a implantação desse
projeto; não nascer e depois cair fora.
A comunidade cienti"fica foi e está se"rido
ouvida em diferentes fases de elaboração do
programa, particularmente pelo grupo que estudou a pesquisa voltada para a região amazó-nica, à sua grande reserva, e que teve a -coordenação do Ministério de Ciências e Tecnologia
e contou com a participação de cientistas dos
mais renomados órgãos do País, inclusive o
presidente do lnpa.
Estão previstOs recursos 'jjãra·a Sua aplicação?
Sim, nós estimamos pará ·a implantação ini-

cial do programa, ainda esse ano, recursos
no valor de 178 milhões de cruzados novos.
Pelo menos para as atividades principais que
assegurem a implantação do programa esse
ano e vamos procurar assegurar a continuidade do programa.
Existe a possibl1idade de internacionalização da Amazônia?

Ai eu diria que o excelenti"ssimo Presidente
da República e várias autoridC~d~s _brasileiras
já se manifestaram, em diversas ocasiões~ sobre o tema.

O programa "Nossa Natureza" considera
as florestas não abatidas e o aproveitamento
futuro dos seus produtos ou essa alternativa
náo existe? A única exploração possível da
Amazônia, além da energia e minério; é através
da agricultura e pecuária? ·
Eu diria que o programa "Nossa Natureza"
não considera o aproveitamento futuro dos
subprodutos. COnsidera a utilização atual dos
produtos, como já vem sendo feito~ e:m defe§a
do extrativismo em âre_as onde essa ati"vi$de
é mais adequada. Na Amazônia estão presentes recursos que possibilitam todas as alternativas de exploração. É uma questão de radonalização das ações implementadas.
Como o senhor vé o extrativismcitrildicfõnal
na Amazônia.

O extrativismo tradicional tem_ g;eotido económico desde que agregue tecnologias mo-

dernas de pesquisas e exploração e que se
ri:ldõnãlize a produção e que s6 se promova
em_ áreas em que se caracterizem essa voca~
ção natural. O problema não- é de preços. A
questão é facilitar a exportação dessa mercadoria através dos rios da Amazônia, alfandegando os portos da Amazônia para que eles
adquiram preços mais perto da origem, preço
_melhor e mais perto da origem. Quanto à forma mais adequada de exploração de uma área
ou de_qual forma vai se sobrepor a uma outra,
depende das peculiaridades de cada área e
das aspiraÇões de vida dos que nela trabalham
e residem. o ocde:namento territorial para essas _áreas prevê, inclusive, a economkidade
das atividades_.

O programa "Nossa Natureza" contempla
um c_entro de monitoramento territorial da
Amazónia ou algo semelhante? Qual seria a
função de um órgão como esse no trabalho
de[o/anejamento de ocupação territorial?
__ aqui que entraria a nossa grande satisfação de dizer que estamos com um centro de
monitoramento; centro ainda não, organismoS voltados para o monitoramento, muito
capacitados, em excelentes condições, com
equiparTieil.tóS e- reCurSOS huriianos à alturados melhores d.O mundo para poder fazer o
mc;>nitoramente. Nessas· condições o centro
de monitoramento territorial foi contemplado
no programa como um dos instrumentos indispensáveis à gestão ambiental e Sua implantação constará de projeto de lei, que será encaminhado ao Congresso Nacional no novo texto para a política nacional do meio ambiente.
Tal centro reunirá os principai!ffomecedores
de informações e estabelecerá a unidade indispensável para o controle via sensoriamente
remoto, constituindo, inclusive, preciOS"o instrumento de trabalho para a ordenação territorial prevista na Constituição federal e de responsabilidade da União.
Das bandeiras do inído da cdlonização à
Amazónia hoje, acumulamos alguma experfênda que nos permite imaginar não repetir
os mesmos erros em reJaçdo aos recursos
nátLinifs renováveiS? Chegãinos à ~poca do
maney__'o~ _cfa admlnfstriJção possfvef_d~stes recursos? Ou ainda estamos na fase do simples
esgotamento, como ocorreu em quase toda
a província Atlântica?

Eu poderia dizer que ninguém conhece melhor a Amazônia brasileira que os brasileiros.
EStamos plenamente capacitados nessa terceira fase_~e ocupação a adotar soluções que
permitam administrar essa nobre porção territorial nacional sem cometer os erros de ocupação da faixa litorânea, os quais rematam
ao século XVI.
As soluções desenvolvimentistas importadas têm inexoravelmente sido condenadas ao
fracasso, haja vista a av_entura de Ford e outras.

Em que medida o Brasil precisa da Ama·
zóm'a para se desenvolver?

Na medida_ em que todos os países neces.
sitaii1 da qualidade de seus respectivos recursos. De:sconhece-se no mundo país que l1aja
recusado se servir de dois terços do seu território. Ocorre justamente o inverso:_ há vários
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exemplos de países desenvolvidos lançandose à conquista de espaços adicionais, uma
~z oc_!,lpados seus territórios. A Amazônia é
um espaço nacional e ele será ocupado na
medida em que a Nação dele necessitar para
o seu desenvolvimento e essa é uma decisão
da Nação brasileira, fruto de uma dinâmica
própria acima da vontade de seus governos.
Imaginar quadros utópicos relativos ao passado não é papel do -governo; ao governo-_cabe
valer-se das realidades do passado, fundamentar-se no presente_ e buscar resultados
que assegurem à Naç_ão um_ futuro real, concreto, em todo o territórial nacional.
_Q senhor teme as crftici!IS de que o governo _
estaria miú"t.3rizando a Amazônia?

Eu procurei responder aqui aS razõeS Por
que ã Saden foi respónsabilizada pela coordenação do programa "Nossa Natureza" e procurei responder as razões que inspiraram a
presença militar brasileira no -projeto Calha
Norte. Não estou vendo uma militarização, nós
estamos trabalhando junto com a sociedade
cM!, com os governos estaduais e todos os
setores de atividade. Nosso propósito é a presença do governo nas áreas da Amazônia, aume:nt;:Jr a presença do estado e da União, assjs..
tir _as populações carenteS e sobretudo integrar
essa região a sua economia e a sua sociedade,
à sociedade brasileira como -um todo, mas
de forma harmónica com a conseJVaçáo do
meio ambiente.
E a esperança de vocês é de que ao chegar
no Congresso-o programa seja disCUtido
melhorado e não simplesmente rejeitado?

e

Eu tenho a impressão que o CongressO ac:O·
lherá bem. Nós tivemos uma participação
muito grande de parlamentares que demons·
traram muita aceitação ao programa "Nossa
Natureza" e louvaram muitas das iniciativas
do programa e também fizeram sugestões.
EU aCredito que a participação do Congresso
só trará melhoria à iniciativa do governo execUtivO, do poder público em geral, porque contamos já com o respaldo dos governos estaduais da Amazônia para esse programa. Já
debatemos Isso em simpósios e já tivemos
as sugestões desses governos, que estão trabalhando em conjunto. Se_ o programa ainda
não teve ORQçtunidade de ser deb~tido ªmplamente, isso vai ocorrer agora.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nada mais havendo a tratar, vou enc_errar
a sessão. designando para a sessão ordinária
de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n9 5,-de 1988,
que dispõe sobre os vencimentos dos Conselheiros, Auditores e Membros do Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito FederaL
Parte Vetada: art. 4?
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Quinta-feira -2ó
2
PROJETO DE lEI DA CÂMARA
No 2, DE 1989
(Art. 64, § 29, da Constituição e
art. 195, d, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do P[ojeto de

Lei da Câmara n"' 2, de 1989 (no 1.516/89,
na origem), de iniciatiVa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre o ouro, ativo
financeiro, e sobre seu tratamento tributário
(dependendo de parecer).
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.
(Levantawse a sessão às 17 horas e 42

mmutos.)
EXPOSIÇÃO E RESPOStAS DO SR.
MINISTRO MAILSON DA NOBRE<:JA, E
INTERPELAÇÕES DOS SRS. SENADORES NA SESSÃO DE /8-4-89 E Q(JE,
ENTREGUESÃREV/SÃO DOS ORADORES, SERIAM PUBLICADAS POSTERIORMENTE.

O SR. MINISTRO MAfi..SON DA NÓBREGA
-Excelentíssimo Sr. Senador Nel:.
son CarneirO, digníSsimo Presideõté dO

Sena-

do Federal; Senador Pompeu de Sousa e

d~

mais Senadores, meus amigos da Imprensa,
minhas Sr" e meus Srs.:
Em primeiro lugar, gostaría de dizer-da satls·
fação com que compareço, pela segunda vez,
ao Plenário do Senado FederaL para interpelações sobre temas de interesse nacional, especialmente da economia brasileira.
Era minha intenção, conforme conversei
wn pouco antes com o Presidente Nelson Car~
neiro, ceder o meu tempo à disposição, para
que os Srs. Senadores pudessem usá-lo com
um número maior de interpelações, mas chegamos à condusão de que seria conveniente,
até pelo rigido tempo estabelecido pelo Regimento para perguntas e respostas, que fizéssemos uma breve introdução a respeito dos objetivos, instrumentos e resultados do chamado
Plano Verãoc
O Plano Verão teve e tem dois grandes objetivos:
O primeiro, o de evitar a hiperinfalção que
se avizinhava. Todos se recordam de que a
inflação começara a mudar rapidamente de
patamar no segundo semestre de 1988; chegou a vinte, no principio do semestre, alcançou 24%, em meados do semestre, foi a 28%,
ao final do ano, e caminhava rapidamente para
mudar de patamar, novamente para 30%, ou
mesmo acima destes, no primeiro semestre
de 1989.
Tudo indiCaVa, Portanto, <IUe'_éStâvãinos em
marcha ascendente que poderia se tomar incontrolável, na medida em que essa mudança
de patamar o·conia, em primeiro lugar, mais
rapidamente, e em segundo lugar, a níveis
cada vez mais elevados.
O Plano, portanto, tinha esse objetivo, e o
alcançou plenamente; a inflação caiu de aproximadamente 35% medido pelo INPC no mês
de janeiro para 3,6%, medidOs pelo "IPC cõm
o vetar no mês de fevereiro.

Mas, mesmo que usemos o INPC, que não
contém o vetor, há claros sinais de uma desaceleração da inflação; a sib.lação cai 35% em
janeiro, para 16% em fevereiro e para 5,9%
em marÇO.
O segundo objetivo do Plano é o de manter
a inflaç.i,i9_a níveis relativamente baixos. Relativamente baixos subentendem-se níveis que
o Brasil e outros paises da América Latina
enfrentar~$ no limiar da crise da dívida externa ou logo após o setembro negro de 1982,
quando toda a América Latina ingressou num
período difícil de sua história econômica, com
a elevação dos desequilíbrios e. um reflexo
imediáto disso~ em termos de aütnento de
preços, salvo alguns casos muito isolados. Tivemos, inclusive, nesse perído, um país que
efetivamente entrou erri hijJerinflação, que foi
a Bolívia.
Tivemos o cuidado de anunciar à opinião
pública, desde o início, que o Plano não possuía nenhum objetlvo de zerar a inflação. Isso
pOrque ternos plena consciência de que a inflação reflete os fortes desequilíbrios por que
passa a economla brasileira: desequilíbrios de
destruição de renda, desequilíbrios de desenvolvimento regional, desequilíbrios, sobretudo, no setor público. O setor público é, sem
dúvida alguma, o setor mais des_eqwlibrado
da economiª bra_sileira e enfrenta, certamente,
o maior nível de desequilíbrio da- história re-cente_ do País. É o_ de um virtual colapso das
fmanças públicas, que tem implicações muito
sérias nO-nível da atividade económica, nas
expectativas dos agentes económicos e nas
taxas de inflação.
.Sem resolver todos esses problemas estruturais que requerem tempo, determinação,
obstinação até, dificilmente, vamos ter no Brasil níveis de inflação semelhantes aos observados em países industrializados. É uma grande tarefa que a sociedade brasileira tem pela
frente - a de atuar nos problemas estrub.lrais
da economia brasileira, incluindo, sobretudo,
os do setor público.
O Piano ContoU- com alguns instrumentoS.
O instrumento chamado heterodoxo, em oposição- aos on;odoxos, que foi o congelamento
geral de preços, por um período limitado de
tempo, e para os salários, o fim dos reajustes
mensais pela URP. No campo ortodoxo, o_ ~Ia
no se apoiou em dois pilares: uma política
fiscal que, nas circunstâncias, era o que o Governo poderia fazer da melhor, e que trazia
uma novidade, a de que o Governo não gastaria mais do que arrecadasse, e só emitiria títulos públicos para a cobertura dos juros da
dívida e para rolagem do principal. Essa regra
é iei aprovada pelo Congresso Nacional, a Lei
n• 7.730.
·
Um outro foi a politica monetária, que se
baseou em taxas de juros fortemente elevadas,
durante um período com o objetivo, em primeiro lu_gar, de quebrar a expectativa dos
agentes econômicos sobre o caminhar do
programa e, em segundo ll!gar, de evitar a
especulação com atlvos reais e com estoques.
Certamenre grande parte desses objetivos foi
atingida.
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Ao lado disso houve uma decisão, que foi
nova em programa_s de estabilização no Brasil;
a da extinção da Qbrigação Reajustável do
Teso_uro Nacional. Essa ~!l_ção era necessáriã naquele momento, não pelo título
si, mas pelo que ele representava em termos
de mecanismo- de indexação oficial da economia, ou seja, a OTN fUnciOnava conlo uma
moeda, urna unidade de conta largamente utilizada pelos agentes económicos; estava entranhada na política ftseal, na legislação tributária, nos contratos. lmaginávamos que poderíamos manter a economia menos indexada
_- quem se_ der ao trabalho de ler a Lei n~
7. 730 verificará, induslve, que a expressãÕ
correção monetária continua em alguns dos
seus dispositiyos--:- Portanto, o Governo não desindexou totalmente a economia. Açho que
seria até ingenuidade imaginar que, com a:
memória inflacionária. ainda presente na so-ciedade brasileira, com os problemas estruturai~-ª.inda não resolvidos, com o potencial de
inflação evidente, pudéssemos deixar a economia totalmente desindexada. Um dos nossos
objetivos foi o de retirar do Governo o monopólio do instrumento central de indexação da
economia bréisileira. A nossa- idéia era a de
que numa economia amaduredda, os agentes
econômkos encontrariam o_s seus próprios
mecanismos de indexação permanente: os salários, o mercado financeiro, os contratos, encontrariam seus indexadores. Enfim, imaginávamos que a economia brasileira partiria para
esse estágio, pois estava madura para isso.
A verdade é que essa expectativa não se confirmou. O costume de ter o Governo como sinalizador, como balizador do proeesso de indexação era muito mais arraigado do que se imaginava. Costumamos dizer que mesmo os segmentos mais softsticados da economia brasileira sentiram-se órfãos da presença do Governo como elemento de indexação.
Quais os resultados do -PlanO? Como eu
disse antes, o primeiro resultado, indiscutfvel,
é que ele deteve o processo ascendente de
inflação e, portanto, afastou a Possibilidade
de ingresso rápido numa hiperintlação.
Os números de inflação que foram apresentados à sociedade brasileira -3,6%, em fevereiro: 6,09% em mãrço - e o número de
6,09% não estava nas previsões_ nem do Governo, nem do mercado- não podem indicar
um proCesso- de volta rápida aos números anteriores de inflação, tanto assim que as três
primeiras semanas do lPC de abril, a menos
que haja alguma surpresa de última hora, indicam uma estabilidade ao nível em tomo de _

em

6%.
Ultimamente tem-se discutido muito dois
tópicos que têm a ver com o lado do Plano
Verão. O primeiro é a questão da taxa de juros,
aliás, objeto de minha convocação - falar
também sobre a política da taxa de juros. Temse apregoado que o Governe> (ez uma política
de taxa de juros -alguns e}Çageram - suicida; outros que dizem que provocoo um estrago tremendo na política fiscal, incluindo dificuldades adicionais para o manejo da pOlitica
fiscal e do déficit público.
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O segundo tópico, que repercute mais do
lado dos empresários e de alguns consultores,
é o de que o Governo passou ao lc!trgo do
problema fiscal e deixou _ao Plano a alternativa
exclusiva de taxa de juros como mecanismo
de controle da demanda.
Gostaria de fazer alguns comentários _sobre
isto. Em primeiro lugar, quanto à dívida pública. Um jornal de Brasília publicou, wn dia
desses, que a dívida pública interna teria chegado a 40% do PlB. Apresentei dados exatamente contrários na Câmara Federal, maS o -_
jornal insistiu, dizendo que eu havia rnãndado

o Banco Central mudar os dados. Isto é um
negócio muito sério! _O Banco Central não
pode mudar dados da economia dessa forma.
Assim, trago agora, ao Plenário do Senado,
esses números.
Em primeiro lugar, o custo da política de
taxa de juros para a dívida imobiliária interna:
se tomarmos o primeiro trimestre de 1989,
e fizermos uma comparação entre taxa de juros nominal praticada pelo Banco Central no
mercado aberto e o deftator_ que permite o
cálculo do juro real, verificaremos o seguinté:
no primeiro trimestre, o rendimento nominal
efetivo das Letras Fmanc_eiras do Tesouro Nacional alcançou 76,13%. No mesmo período,
o INPC alcançou 66,93%; o fndlce de Preço
ao Consumidor, o IPC; 87,15%. Isso significa
que se tomarmos o IPC como deflator, o cUsto
da polítiCa monetária, no -período erit qUe ela
foi mais intensa, isto é, no primeiro trimestre
89, o juro real pago pelo Tesouro foi de5,51%.
Se tomarmos como deflator o IPC. o que inclusive do ponto de vista técnico é mais correto,
esse custo é negativo - menos 5,89%.
Vejamos a questão da dívida pública. A dívida pública mobiliária da_ União, em poder do
público, que é a dívida que conta, era, ao fmal
de 1988, de 11,2% do PIB. Esta é a cifra cor~
reta.
Acontece que alguns estão cometendo uma
confusão metodológica. As pessoas estão tomando a dfvida pública ao final do ano e comparando-a com o PIB. Só que o PIB é uma
média. Ao comparar um saldo de fim de ano
com uma média, comete-se um grave equívoco aritméticq. Média se compara com média. Essa é a técnica universal de se medir
a dívida pública como proporção do PIB. O
correto, portanto, é utilizar dívida média no
ano sobre PIB, que é uma média. A dívida
mobiliária ein poder do público é, como disse
aqui, 11 ,2% do PIB.
Se considerarmos os títulos que estão na
carteira do Banco Central - embora em nenhum país se considere essa dívida como medição do. endividamento público . . . ,. . a relação
seria de 19,4%. Ainda assim, muito abaixo
do que se observa em outros países.
Tenho usado muJto um artigo escrito pelo
Deputado Federal CéSar Maia, que usa uma
revista insuspeita, a DER SP!EGEL, para fazer
comparações sobre a participação da dívida
pública como porcentagem do PIB em outros
países, Por exemplo: na França é de 39,9%,
na Alemanha, 44,4%, ria Grã-Betanha, 50%,
nos Estados Unidos, 52,2%; no Japão, 68,8%;
na Holanda, 83,1%; na Itália, 112, 7%; na Bél-

gíca, 128,5%. Ele não menciOna aqui, mas
há um outro país digno de menção nessa matéria, que é Israel, onde a dívldã pública é de
15Q% do PIB. Em termos relativos, é mais
de 1Ovezes; proporcion~m.ente, à dívida inter~
na brasileira:
O problema- da dívida interna não é tanto
o seu volume mas o seu financiamento. Nesse
ponto, há de se reconhecer, a dívida interna
brasileira difere da dívida interna de outros
pafses, sobretudo os aqui mencionados. O
perfil da dívida interna brasileira é que preocupa, porque ela é basicamente girada no dia
a dia, nas operações de ovemight
Não há nenhuma evidência de que a política
de taxas de juros praticada nas semanas iniciais do Plano Verão tenha trazido a dívida
pública brasileira para unía -situação de agravamento. Cãlcula-se que, ao fmal do ano, mantida a tendência que começamos em princíw
pios de ábril, de redução gradual da taxa de
juros, o encargo da dívida deve ficar ao redor
de 3,5 a 4% do PIB, que, comparado ao perlodo anterior- 1988 -_indica ui'n crescimento
de ~ aJt.?.% _do PIB. _Isso, no conceito de competência; no' conCeito de caixa, seria ainda mew
nor. Considerando que o_ ·custo da dívida au~
mentaria de qualquer forma, mesmo sem o
Plano Verão, pode-se raciocionar que se o prew
ço para evitar a hiperinflação, for' um aumento
na dívida pública da ordem de 1 a 1,5% do
PIB, mesmo 2% do PIB, na minha avaliação,
é um preço que compensa. Pior do que isso
seria a desorganização econômica e, por consequência, social, que decorreria de um processo de hiperinflação.
Análises apressadas tem levado, indusive,
alguns economistas a estimar que o déficit
público, este ano, será de pelo menos 10%
do PIB, em termos operacionais. É um númeroque, esperamos, a prática venha a desmentir, porque baseado em mero sentimento, em
cálculos feitos por esses economistas sem a
adequada consideração dos números efetivos
do Tesouró Nacional.
Como teffios ãhunciãdo, estamos entrando
agora numa fase de ajustes do Plano Verão.
Duas das medidas dessa f~já foram divulgaw
das. A primeira, o infcio de um processo de
desvalorização cambial. Sempre declaramos
que a taxa de câmbio não estaria congelada,
porque, se assim o fosse, iliamos utilizar a
taxa de câmbio como mecanismo de combate
à infi@_ç!Q, prática essa qUe trouXe~em outros
países, resultados desastrosos, porque inviabiliza o comércio exterior, dificulta as exportaçõeS, estimula as importações e pode levar
rapidamente_o_ Pais a uma crise ccunbiaJ.. Sexta~feira~ <;amo se sabe, fizemos a primeira desvalori7:~ão__ do câmb_io, de__ l5 dej?neiro para
cá; de 3,_2_%_._A idéia é de, doravante, a intervalos inçertos, continuar o processo de ajustãniento de câmbio às necessidades do comércio exterior do País. Provavelmente, nos próximos dias, deveremos estar indicando ao mercado u_ma_regra_ que será seguida pelo _câmbio
para eliminar incertezas na realização-de negów
cios de comércio exterior e, ___tamb~m, evitar
que essas iricertezas alimentem a especulação
no mercado paralelo do dólar.
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Uma segunda medida foi um alinhamento
de preços, o segundojá'feito dentrO dO Plano
Verão, que teve o objetivo de atacar os casos
mais críticOs, qué apresentaVam defasagem
e, com isso, evitar problemas de abastecimento, que tantos transtornos causam à população.
Estamo$ examinando algumas medidas
adicionais, entre elas a definição de uma regra
mais clara de reajustes de preços para a economia. Ainda não c:oncluímos todos os estudos mas, deveremos fazê-lo até o fmal da sew
mana. Já os submetemos ao Presidente da
República e S. EX' deverá submeter ao Congresso Nacional, como medida provisória,
uma reposição de perdas salariais com o objew
tive de manter os salários ao nível da média
de 1988. Isto deve implicar um reajuste de
13,13% e, dependendo da data base, um pou-quinho menos. Por exemplo: os que têm data- ,
base em janeiro e seguiram estritamente a
legislação salarial, devem ter um reajuste de
11;74%, se não me engano.
Deveremos continuar fazendo os ajustes necessários. Estamos prestes a concluir os estudos Sobre a reintroduçã_o da indexação oficial
pãra alguns contratos e transações no mercado financeiro. A constatação é de que, ao
contrário do que esperávamos, o mercado não
encontrou O seu mecanismo próprio de indexação, segundo os interesses de cada grupo
da economia. Não pode assim o Governo dei~
~r que essa indefinição, que essa orfandade
- digamos assim - se transforme em uma
aceleração indesejável do processo de dolariw
zação da economia brasileira A economia brasileira, dentre as que experimentam processos
inflacionários crónicos, é_ a de menor grau de
dolarização. E não devemos permitir que esse
grau se amplie, porque tem implicações sérias
do ponto de vista das expectativas. do ponto
de vista do controle da inflação.
Estamos optando pela reintrodução de um
titulo público que tenha mecanismos de indexação associados a um __ determinado índice
de preços, provavelmente o IPC, como era
o· caso da OTN.
As perspectivas são de que, com os ajustes
que estão sendo introduzidos, possamos reduzir o grau de nervosismo que se apoderou
do mercada, nos últimos 15 dias. Como- tiVe
ocasião de dizer em São Paulo, a indefinição
neste momento pode ser mortal.
É claro que o ideal seria, como reClamam
alguns segmentos da opinião pública brasileira, um grande esforço adicfonal no campo
fiscal. O grande esforço que está sendo feito
é de o Governo gastar só o que arrecada.
é: preciso, por outro lado, deixar claro, como
já temos feito de maneira pública, e o faço
~qui novamente, que são estreitas, e se estrei·
taram ainda mais nos últimos anos, às margens de manobra da politica fiscal.
Hoje, 19$9, seguqdo o Orçamento Geral
da União, o Governo· dispõe de margem de
manobra de apenas 8% da receita pública.
Isto é, 92% -da receita pública, fora operaÇões
de crédito, estão automática e inéroravelmente comprometidos e devem ser gastos também automática e inexoravelmente. São gas--
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tos com pessoal, transferências constitucionais a estados e rnunjç_ípios, custo da dívida
pública e as chamadas ouJn~s vinçula_ções
constitucionais, ,como, por exemplo, o Pis/Pa~p e o Finsocial, que em mUitos casos estão
vinculados a aplicações específicas determinadas pelo Congresso Nacional. Po$_nto, eu

é até injusto afirm_ar que o GovernO
Federal não fez _a sua parte no processo de
ajustamento fiscal. Fez. Q Plano Ye:~:ª-o U:npli-

diria que

cau cortes de aproximadamente 50%~ _d_Q&

itens sobre os quais o Qoyemo tem çlomjnio.
É claro que,_ para que a política fiscal se
torne menos inflexível, devemos exjgir, no futuro, revisões profundas, estruturais, no setor

público. Como eu dis.se: n._o inicio _dª 111inha
exposição, isso vai demandar tempo, multa
determinação, muita negociação.
_
A perspectiva é que com esses ajustes man~
tenhamos a inflação em nível relativamente
baixos, comparáveis aos níveis do fim da déca~
da de 70, princípio da década de 80, e, certa~
mente, longe das condições para que-ela volte,
novamente, e possa provocar urn processo
de desorganização social, ecQnômica _e políti~
ca, que certamente adviria se uma,_ Qiperinflação instaurar-se na_ ec.onomia nacional.
Das anotações, Senador, fei4ts des9e. o nosso encontro em seu Gabinete, essas são as
informações que pude trazer à consideração
de V. Ex" e dos demais Membros do Senado
Federal.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ..::.
Muito obrigado a V. Ex"._ - .: _Concedo a palavra, inicialmente, ao nobre
Senador Marcondes Gadelha, não só por ter
sido o autor do requerimento de c:onvocaçãÓ
mas também em razão de permuta com_ o
nobre Senador Ronan Trto, primeiro ins-critO
para interpelar o Sr: Ministro.

O SR. MARCONDI;:S GADI;:LHA (PFLPB. Sem revisão do Ol:"a.dor.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Sr. Ministro Maíls_on da Nó~?re
ga quero cumprimentar V. Ex' pela clarezª
da sua exposição e por alguns resultados eJetivamente obtidos com o chamado Plano Verão,
basicamente no que diz respeito ao fato de.
evitar-se o ingresso da hiperinflação neste
País.
_
.. _
_
A razão da convocação de V. ~ foi exa~
mente essa análise c;lq_Piano Verão, mas, ser
bretudo, a política de juros atua.l.r:n_ente __ posta
em prática no País. Preocupamo-nos, Sr. Ministro Maílson da Nóbrega, com essa política
desde o primeiro instante em que foi lançada.
V. Ex' há de convir que era um fato inteiramente inusitado em poUtica econômica no
Brasil. Eu, pelo menos_, rrão conheço antecedentes de taxas tão altas, As justificações de
inibir o consumo, de certa forma, foram atendidas; outras, nem tanto. como, por exemplo,
de evitar-se a especulação com moeda forte,
o que evidentemen:te não. aconteceu. Estamos
com um ágio, hoje, de 114%, e mesmo assim
são ctiscutíveis as interações dessa política de
juros com a política fiscal. V. Ex.' lembrou bem
o que foi dito semana pas__sada pelo Prof. Ca"i"·
los Alberto Lonyo, de que vamos para um
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déficit_ público de 10% , até o fim do ano. O Se considerarmos as outraS transações finanSr. João Manoel Cardoso de Mello afirma que ceiras do País com o exterior, esse men::ado
já_~staría_rn_Qs en_tre 4% e 6% , PreflfO acreditar _ nª? rep~_entatia s_en~o algo como 5% a 10%
em Ex', mas ainda a,ssim, sr. Ministro, exis.:. do total das transações de câmbio no Brasil,
tlria uma dúvida quanto à oportunidade, so- Portanto, é um_m~rcado altameOte susceptível
bretudo da intensidade_de$ta_ política de juros, à eSpeculação, mesmo côm taxas de juros
porque ela tira ou tiraria o essencial do Plano elevadas. A fi"!Çào de_ que a inflação é igual
ao custo do dinheiro _é, realmente, uma perVerão, ·que "é a bus-ca de credibilidade.
cepção que está arraiQada numa parcela da
Na cabeça da população, inflação _é igual
a custo do dinheiro. Essa associação é difiçil população, sob~~tudo, do empresariado brasige .aluir_mQS,_ é extréfuamente c;iificil separar leirO. Mas, deverTios verificar se essa taxa de
a.noçáo de custo da dinheiro; o povo, a popu- juros elevada produziu algum resultado, se o _
laç_ão_,__ no mínimo, _fica com a impressão de
custo que ela trouxe para o Tesouro, que não
é tão elevado quanto se falou, resultou em
que temos um qUisto no mercado financeiro
pronto a se abrir mais adiante quando se rela- a1go. E resUltou. Por ex_emplo, foi a taxa de
?mrem os controles sociais sobre preços, salá- juros elevada que permitiu uma rápida- neg~
rios~ _etc,_ E_s.sJ;~~é _um aspecto.
ciação entre tndústriã. e varejo no início- do
O OutrO_é o prOblema da recessão, a inibição período de congelamento. Não é sem outra
razão, por exemplo, que mais de noventa dias
d_~ _investimento::!~ O Produto Interno Bruto
depois da implementação do planO são i-elatides_te_ _Faís, há muito tempo, não cresce, de
umaJorroa_oo:o.spkua. Não é visível o Seu cres- vamEmte pe5Juenos os· casos de desabaste:-cimento. Temos a convicção de que estão cimento do mercado, comparativamente ao
Pla0Ç1__Cni3:ado, CJl:lej~ _na sua segunda semana
entesourados no mercado financeiro algo cqenfrentou sérios prOblemas de abastecimento.
mo o equivalente a 50 bilhões de dólares. Isso,
Um outro resultado que se extrai da política
num Pais carente de investimentos, num País
onde há muitO tempo não entra um centavo
de taxa de juros: a antecipação c;!.o fechamento
dos contratos de câmbio, que, se por um lado,
de dólar_ externo, algo significativo, num País
criou d.ifiéWdãdes adicionais à execuçâQ da
qn_!"je ~ poupança interna se encontra dessa
política monetária por que é um mec_an(s_rno_
maneiro!l._fiq mercado financeiro nós_ esperá~
d~ ~pansáo de liq~!d~z, p"or oufi"o Jado, trouxe,
vamos que se encontra$e uma forma de
transferência controlada desses recursos para
no período de transição, uma tranquilidade
o setor produtivo, para o aumento da produ~
ao Pais em termos de reservas internacionais.
ç:ão. Essa era a expectativa da Nação. Ao conFuncionou como um empréstimo-ponte.
S6 para V. Ex"" terem üma idéia, as reservas
trário, O que se viu foi a queda de produção
ir}temacionais do País_cresceram, aproximano setor industrial de até cerça de 9%, como
está nos jornais, ultimamente.
damente, 3 bilhões de dólar_es~n_os _c;l.qis primeiros meses do Plano Verão. Evidentemente, isA minha pergunta, Sr. Ministro: o que vai
sO é uma antecipação; isso vai voltar ao seu
acontecer daqui por diante com os juros reais?
(O Sr. Presidente adona as campainhas.)
ribno normal, esse ritmo de a cúmulo adicional
de reservas ryãq ~e sustenta por longo tempo.
Já encerro, Sr. Presidente.
Então, existeiti vantagens. Programas desse
Nós ~stamos numa _fase de reajuste do Platipo correm, normalmente, o risco de provoêãr
no Verão. Fõi introduzido um novo indexador
uma crise cambial pelo aumento das impore _o_que importa é saber o que vai acontecer
taçõe_s e pela redução das exportações que
dáclui -por diante com os juros reais.
decorrem do aumento de demanda il)tema.
~~ é a minha primeira pergUnta.
Sobre-_a recessão, nós teríamos margeni. para
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Uin gi'arlde debate - mas, na verd{lde, eu
Com a-palavra o Sr: Ministro Maílson da Nósó queria fazer uma observação sobre o que
brega.
disse V.~
O SR MÍNlSTR6MAIÜ50N DA NÓBREGA
V~ ~rePete o -que diz graóde Parcela da
~Em primeiro lugar, Senador, o objetivo prinsociedade brasileira, grande parte da opinião
cipal da taxa de juros_ elevada _não foi o de
pública: nós vimos - V. Ex" não usou esta
evitar espeCülação _no mefcãdo parelelo do
expressão- numa ciranda_financeira...
dólai-; -foi evitar especulação com estoque de
O SR. MAR CONDES GADEUiA- Exilto!
merCadOtfãs.-Aespeculação no mercado do
dólar se procede_ por vários outros estímulos,
O SR. MINISTRO MAfLSON DA NÓBREGA
Impulsos. Em primeiro lugar, é um mercado
- ... _que seria aquela situação em que é mereduziçio. Uma gr~de conhecedora do mer- lhor investir no mercado financeiro do que
cado, profesSorà da FUndação "Getúlio Var- na produção. isso é resultado de quê?_ É_ re5iil-- gas'', a Sr' Pechman, disse outro dia, na televi- tado único e exclusivo de um prõcesso inã.dei$áo que o met:eado paraJelo de dólar no Brasil
quado de endividamento público.
deve negociar diaiiamente algo como" vinte
Quer dizer, não há saída para este problema,
milhões de __dólares. _Portanto, séria uni mer- sem que se faça iiina- gi'aflde reestruturaçao
cado da ordem de quatro a cinco bilhões de no setor público, que leve, de um lado, o déficit
Çiólares- 5.6-tdo que já foi.muito menos do
público a níveis suportáVeis pela economia e,
que_ isso, dois hilPQ~ e meio, três bil)JQes
de outro, à redu_ç:ão de incertezas que penni:-_
de dólares- o que.Se compara, por exemplo, tam ao Tescuro e ao Banco Cei1tral mudaicom transações com o exterior de bens_ apeo perfil de financiamento da dívida intema.
liã:S; importações e exportações de mercadol;:xfste-u.rna ~ql!:!_ç:ão irre_sponsável_que alrias-da ordem de cinqüenÚt bilhões de dólares. guns, que não coithecem as cons_eqüências
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disso, têm apregoado, que é o puro e simples
calote da dívida interna. Alguns dizem isso

com outras palavras: reestruturação da dívida
interna, enfrentar o problema financeiro da dí~
vida interna, mas, no fundo, estão falando a

mesma coisa. Seria uma loucura, levar um
País, como o Brasil, que necessita do instrumento de endividamento púbUco, a liquidar,

de uma vez por todas, o crédito público.
Respondendo, finalmente, a sua pergunta:

Qual vai ser a trajetória da política de taxa
de juros? Será certamente uma trajet6ria diferente dessa que ocorreu até agora. Dissemos
isso desde o início. Não posso dizer a V. Ex"
quais seriam as taxas de juros_ que o Banco
Central praticará no futuro. Na realidade, ninguém pode prever isso. Vai depender, primeiro
do acompanhamento conjuntural que fazem
o Ministério da Fazenda, a Seplan e o Banco
Central, e, segundo, das necessidades de regulamentagem da liquidez, ~través da política
monetária. Certamente, não s_erão as taxas de
juros que praticamos nos três primeiros meses
do Plano.
V. Ex• deve recordar-se - eu disse aqui
- que a taxa de juros nominal, no mês de
fevereiro foi de 18,95%, no mês de março
foi de 20A1%, e no mês de abril, até hoje,
a taxa aponta para uma média de 11 ,8%,
11,9%.
.
O SR PRESIDENTE (Nelson C<imeiro) V.~

quer usar o direito âe-fépllca?

O SR MARCONDES GADELHA- Quero

usar os meus dois minutos, não para réplica,
mas para uma pergunta muito rápida.
Senhor ministro, Sabemos, e disso fomos
informados, que o Governo não pretende en;.
volver-s_e com a política salarial de agora em
diante, mas que estaria indinado a adotar_ uma
das propostas que estão em tramitação no
Congresso Nacional. Existe uma proposta,
que_ é particularmente simpática à maioria dos
Congressistas, e que parece dotado de uma
boa dose da racionalidade, que é a proposta
do Deputado Osmundo Rebouças. V. EX dela
já deve ter ouvido falar. Basicamente, refere-se
a um reajuste mensal sempre que a variação
da inflação ultrapassar 5%, e o reajuste trimestral, da parte que não_ tenha sido reajustada
a cada mês, nesta hipótese.
Gostaria de saber a opiniãO de V. Ex' sobre
essa proposta.
O SR. PRESIDEf'ITE (Nelson Carneiro) Com a palavra o Ministro Maílson da Nóbrega.
A Presidência lembra que V. Ex' dispõe de
apenas dois minutos para responder.
O SR MINISTRO MAfLSON DA NóBREGA

-tentarei fazê-lo neste período, Sr. Presidente.
A posição do Governo tem sfdo a de que
a melhor politica sa1aria1 seria aquela que permitisse uma livre negociação entre trabalhadores e emp(iesários, o Governo garantindo,
no mínimo, o salário mínimo ou algUJlla regra
para as categorias de _menor poder de barganha~

O que temos dito é que das propostas salariais, sob apreciação do Congresso Naciona1,

a que menor problema causaria aos objetiv_os
de es_ta_bflização seria apresentada pelo Deputado_ Osmund_o_ Rebouças. Não quero dizer
com isto que existia. por parte do Governo,
algum interesse enl. patrociná-la. Ainda há
muita coisa a definir na proposta do Deputado
Osmundo Rebouças: temos várias dúvidas
operacionais, como por exemplo, como se
pratica a trimestra1idade, a partir de que data,
como fica a data-base. Ela tem wn inconveniente, neste momento, que é a existência de
um gatilho, o gatilho, que funcionou na economia bra_sijeira, é de triste memória, eu diria,
tanto para os assalaríados quanto para o resto
da_gç:ono_mj_a,_
Em resumo, o Governo é· favorável a que
se caminhe para uma livre negociação. Achamos que a organização sindical, no Brasil de
hoje, é diferente daquela que existia na época
das primeira políticas salariais em 1964. A maturidade do setor empresarial também é muito
inaior. Portanto, já é hora de o Governo começar a sair de cena e deixar que o mercado
se ajuste por si mesmo em questões salariais.
~evidente que o Governo vai ter que ter aJgum
mecanismo de controle dos oligppólios,já que
não temos a competição externa para contrabalançar a capacidade de_ transmitir aos preços os aumentos salariais, que ê característica
de alguns setores da indústria brasileira; se
não há competição externa, há que existir a
presença do Governo no controle de preços
em monopólios e oligopólios, na hipótese de
uma -libel'dãde de negociação salarial.
O SR. MARCONDES GADELHA -

MuRo

obrigado a V. EX'
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -

Muito obrigado, Sr. MinistrO.
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.. (Pausa.)
S. ~ não está presente.
COnCedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad que terá cinco minutos para a interpelação.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ..Sem
revisão do orador.)- Ministro Ma11son, eu pediria a V. Ex!' que nos informasse o montante
de pagamento de serviço da dívida externa,
a partir da edição do Plano Verão, e o montante
de dinheiro novo que ingresosu no Pais.
Esta é a primeira pergunta.
A segunda pergunta diz respeito a uma contradição. Toda a publicidade do Governo federa] está calcada em cima da frase "Tudo pelo
social". Infelizmente, V. EX' acaba de informar
à Casa_ que nada sobra, e apenas 8% do orçamento não está, na realidade, já comprometido no pagamento -de pessoa1, transferências
a estados e municípios, custos da dívida pública, PIS, Pasep, etc.
V. ~ declarou - não sei se entendi bem
- que qualquer alvo pelo social está estagnado neste momento. Nada poderá ser feito
porque não há como fazê-lo deiltfo do orçamento, já completamente comprometido com
essas especificações que coloquei inicialmente.
Quando diz que há um risco no "gatilho".
V. Ex• também interpreta c.::omo "gatilho" os
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realinhamentos dos preços? Porque a verdade

é que nós já tivemos dois realinhamentos de
preços - é para se evitar diz_er que é um
reajuste de preços, fala-se ein realinhainenio~
Quanto aos salários, que já tinham sido congelados no pico mínimo e os preços no pico
máximo, verificamo na prática, que há uma
defasagem violenta dos salários, levando a
uma recessão. A prova é que cada vez mais
o Fundo de Participa dos Municípios é menor,
porque o ICM tem caído em todos os estados.
Isto é uma proVa de que se compra menos;
porque não há como poder comprar por falta
de dinheiro.
Queria colocar mais wna pergunta_a_ V. Ex",
que é a seguinte: falOU-se. decantou-se que
o sup_erávit da balança comercia] do ano passado foi de 19 bilhões de dólares. No entanto,
peJo que_ se sabe, nada restou para entrar no
Tesouro, tudo fic-Ou--Para págarUeilto de juro
de dívida e outros compromissos externos.
Queria queV. Ex!' desse à Casa uma explicação
mais detalhada a respeito desses 19 bilhões
de dólares.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

;.....Concedo a palavra ao Sr. Ministro.
O SR MINISTRO MAfLSON DA NóBREGA

-Com relação à primeira pergunta realmente
não disponho; aqui, de informação alguma.
O Senador há de imaginar que o Ministro da
Fazenda não poderia ter de cor todos os números da economia nacional, mas me comprometo a encaminhar a V. Ex', tão logo tenha
às mãos, os dados de pagamentos de juros
no primeiro sem·êstre. .
Eu gostaria de saber que tipo de pagamento
de juros, todos? Bancos, Banco Mundial, ...
O SR JAMIL HADDAD- O que nós pagamos de juros da divida, o serviço da dívida
externa do País.
O SR. MINISTRO MAfLSON DA NÓBREGA

-Também teremos que fazer o levantamento
de quanto entrou...

-o SR. JAMIL HADDAD - Quero- saber se
entrou dinheiro noVo, porque tenho uma inforiTiã.Ção que desejo que V. EX a confume: nuffi
determinado dia nós pagamos 1 bilhão e 3"00
-milhões_-de dólares aos credores e teriam, entrado, 2 dias antes ou 2 dias depois, 600- IniJhões de dólares.
. O SR MINISTRO MAlLSON DA NOOREGA

-Esta questão eu posso responder.
O SR JAMIL HADDAD -

Desejo a confir-

mação de V. Ex!' porque isso foi publicado
nos Jornais, e, se possível, uma explicação.
. () SR. MÍN!STRO MAfLSON DA NÓBREGA
-Essa (o] a infOrrriçiÇão -publicada pelo jornal
O Olobo e é uma informação destituídà de
fundamento. O jornal utilizou os pagamentos
do principal que o País fez de maneira simbólica, uma vez que não se reinete príriciPal para
o exterior; isso gera um depósito automático
no Banco Céntral. Àquela época da publicação
do_jomal O -Olol?Q,__nó_s_ti~mos pago 200
milhões de dólares de juros e rião 1 bilhão
e 300 milhões de dólares. Portanto, o restante
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foram amortizações que não são remetida.s
ao exterior. O Brasil não paga o principal de
sua dívida externa desde 1982. Se era essa

a informação de que V.

f:x. precisava".

O SR. JAMIL JiADDeJ) -

Quero dizer que

me causa espécie V. Ex!' nos dar a satisfaç-ão

e a honra de vir a este plenário prestar esclare~
cimentos e não ter podido trazer dados refe~
rentes ao problema da dívida externa~ que seria
o enfoque natural _coloqi_çlo neste momento
na presença de V. Ex'
O SR. MINISTRO MAfLSON DA NÓBREGA

-

Eu tenho, Sr. Senador -

eu não tenho

são informações de ontem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson _Çameiro. Fazendo soar a campainha.) -

Eu pediria ao

nobre Senador Jamil Haddad que esperasse
a conclusão_ do Sr. Ministro porque, depois,
V. Ex' terá 2 minutos para fazer as observações.
O SR. MINISTRO MAfLSON DA NÓBREGA
-Mas, como estava diz_endo Sr. Sei"liido-r, e"u
tenho dados sobre a dívida externa. Eu não
tenho são os dados d.o pagamento de ontem
ou até ontem da dívida eJrtema. Prometo encaminhá-los a V. Ext O riiaisxápido possível.
A questão do "tudo pelo social" _é o orçamento. Quando informei ao_ plenário que o
governo tem 92% da receita fiScal, automaticamente comprometidos, o que fiZ foi Uma
constatação. São despesas das quais o Poder
EXecutivo não pode fugir. São despesas Com
pessoal; são despesas com transferências
constitucionais aos estados e ml,micíplos; são
despesas com o serviço cW dívida interna e
as vinculações constitucionais e, aí, cabe um
esclarecimento, Sr. Seri.ador: a Constituição
tomou, adotou, uma medida de profunda repercussão nas finanças públicas, a de transferir para os estados e municípios nada menos
do que 1/4 das receitas da União. Isso acen~
tuou um processo de_ empobrecimento da
União que já se obse_ry_ava nos últimos 1Oanos
- não quero discutir a conveniência ou não,
é uma nftida decisão no sentido da descentra·
lização. Para V. Ex!' ter uma idéia, a União- deti~
nha, no princípio da década de 70, cerca de
50% da receita total tributária do _País. Com
a nova configuração estabelecida peJã Constituição, a União vai deter algo como 30% apenas de toda a receita tributária do País. Na
minha visão, o que a CoriStituição adotou fqi
um nítido processo de descenJ.n-,;l~ção, em
que à União não cabe mais exercer e executar
todas as funções que lhe eram atribuídas
quando detinha metade da receita tnbutária
do País. E nesse ponto se inclui a que~tão
dos gastos sociais. É evident~ que o process-o
de descentralização atribuirá, por definição,
uma responsabilidade maior aos estados em
questões como saúde~ educação e outros
itens da área social
Por outro lado, fizemos questão, na Lei [19
7.730, E:nfque se tranSformou Çl. Medida Provisória n9 32, de estabelecer que, diante da gravidade do _quadro ftScal, a regra de gastar só
o que arrecadar ç:leveria afetar o mihimo da
área social. Se V. E;x. se -recorda, OdispOstivo ·
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que determina o cumprimento desta regra es·
tabelece várias prioridades, dentre elas. a área
so_cial e~o p_a_gamento de pessoal deis tres poderes.
Outra questão: a -do 9atilho e o realinhamento~ Continuo achando que o "gatilho" é
um mal para a economia, é um mal para o
trabalhador. Sei que V. EX' discorda. Os países
que usaram o mecanismo de gatilho se convenceram de sua ineficácia para proteger o
salário dos trabalhadores e acabaram por extingui-lo.
~-com relação ao ICM, as informações de
que disponho são um pouco diferentes das
c_le_y_:_~ É de que a perspectiva do ICM para
1989 é de uma arrecad;:Ição substancialmente
maior do que a de 1988, até porque vários
impostOs que eram da competência da União
~ impostos únicos passaram a integrar
a base da cálculo do ICM. A União perdeu
a capacidade de estabelcer a isenção de !CM;
passou-se a tributar integralmente as inporta-çôes de Qens_ de capital e passou-se a tributar,
pOr decEsao da Constituinte, reCentemente-implementada pelo Confaz, a exportação de algunS~prOdutos semi-elaborados. Portanto, a
juiQar por essas informações e por outras
quarititaflvãs-ae que-disponho, no governo e
nos próprios estados, não há nenhuma perspectiva de queda do !CM.
Ficou uma questão sem resposta.

o sR:· PRES!DENTE (Nelson Carneiro) Se o ilustr~Senador quiser insi?tir na pergunta,
V. Ex" pOderá respbil.de"r.
a· eminente senador, dispõe. ainda, de dois
minutos.
O SR. JAMIL HADDAD - Queria apenas
dizer que li - e não vi serem refutadas dedatã.ções do ministro do Planejamento no
sentido de que um dos fatores que aumentaram a inflação teria sido O aumento das mensalidades dos clubes, fato que, na realidade,
niU.ító--me âétxou-p-l'eocupado, porque não
posso nem acreditar que essã colocação ~
hha· sldo real. E. quando V. Ex' fala que temos
que gastai - e coi"lcõrdo --o- que é arrecadadO, causou·me uma-grande espécie porque
quando a Autolatina, quando a indústria pediu
aumento de preço dos automóve[s o governo
não concedeu, mas, em contrapartida, diminuiu o IPI e, com iss_o, reduziu a arrecadação
no Imposto- de Produtos Industrializados, que
dizer, um prejuízo total para a popuJação braSileira.
Quero deixar, neste momento, a minha estranheZa Com a fato de ter diminuído a areacadação- do IPI para facilitar que os carros não
tivesSem um preço maior, como se os can:os
foSsem_ artigos de primeira necessidade para
a classe menos favorecida.
Eram essas as colocações que eu queria
deixar.
--

0 SR._eRESIQEt'ITE (Nelson Carneiro) Com a palavra o Sr:. _MiolsJ:ro Maílson da Nóbrega.
O SR. MINISTRO MAfLSON DA NÓBREGA
-Em primeiro lugar, a redução do IPI já constava do programa çio Governo. Todos se reco r-
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dam de que a alíquota do JPI sobre o automóvel foi brutalmente elevada em outubro/now
vembro de 1986 no Gontexto do chamado
Plano Crutado 11. E era intenção. do Governo,
dita na ocasião e reiterada também pelo Minis·
tro Bresser e por mim, de que nós caminharíamos para restabelecer níveis anteriores d~
tributação dos veículos com IPI, que é de 28%
para automóveis a álcool e, se não me engano,
30%, ou 32%- para os .autoinóveis a gasolina.
Por outro lado, a perda de receita decorrente
da redução do IPI é relativamente pequena;
a perda líquida para a União é da ordem de
116 milhõ~s de cruzados, em tomo de 1%
da arrecadação total do IPI. Prejuízo ma_!or po-de ria haver para o País se prõ.Ss"egufssemos
num proc-esso de impasse que geraria paralisação das fábricas por problemas de peças,
poderia gerar queda da arrecadação do lPI
pela falta de faturamentQ e, provavelmente,
queda de emprego.
Mas, deixe-me aproveitar a ocasião para tentar responder uma questão 'do Senador, que
é a reSpeito -dO Superávit coinercial.
O superávit comercial apenas de bens e
mercadorias foi de 19,89 bilhões de dólares.
Desse total temos 4,4 bühões de dólares que
são os pagamentos de se!Viços, exceto juros.
Temos aí serviÇos de frete, segurO, turismo,
remessa de lucro_s e dividendos, e assim por
diante. Temos airida as amortizações nas
agências multilaterais. O Brasil, a exemplo de
Olitros pafsés da Ámérica Latiila, está tendo
um fluxo negativo de recursos por parte do
Banco Mundial e do BID.
No caso do BIRD, o fluxo negativo _p_O ano
passado foi de aproximadamente 700 milhões
de dólares.
De juros, nós pagamos cerca de 15 bilhões
de dólares. dos quais pouco mais de 1O bilhões referentes ao e_xerdcio de 88. É preciso
lembrar que foi em 88 que pagamos o acumulado da moratória de 87 e os juros nonnais
de 88. O _restante se explica por um moVI-·
menta de capitais: investimento direto, amortizações e: desembal$05 das agências financeiras multilaterais, e de parte dos banco comerciais tivemoS, em 1988, recursos novos da
ordem de 4 bilhões de dólares.
O SR. JAMIL HADDAD - Sr. Presidente,
peço apenas a S. Ex•, o nobre Ministro da
Fazenda, que o mais prontamente possível
possa me rem-eler ós dados referentes à remessa e_à entrada de apartes.
O SR. MINISTRO MAfLSON DA NÓBREGA
-Sem dúvida!
O SR. PRESIDEtiTE (Nelson Cameiro)S. Ex.' já assumiu esse comPromisso publicamente; de certo, não faltará a ele.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fer~
nando Henrique Cardoso._
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
- (PSDB --SP. SE>m revisão do orador.)Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Senadores:
dado que o Ministr'o Mailson da Nóbrega aprese-ntou um quadro otimista do Plano Verão
e .que o lider do PFL, Marcon!fes G~delha,
fez aqui uma argüição de Oposição, sinto--me
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espicaçado e na obrigação também, de pedir
mais detalhes ao ministro -

só que fazendo

uma pequena traição a S. ~. porque pedi
ajoda da própria assessora do ministério para atender melhor o porquê desse otimis-

mo: se S. EX' tem base, e o porquê das nossas
aflições.
V. Ext, Sr. Ministro, disse, e com razão, citando dados da Der Spfege/, que o mOntante
global da divida brasileira, com relação ao PIB,

parece não assustar, mas diz, também - é
verdade que mais de passagem -que a questão fundamental não é do montante da dívida,
é do seu perfil e este não é dos mais bonitos.
Recentemente estive verificando os mesmos dados e espantei-me com os da Itália:
aquele país ganha de longe do Brasil em matéria de endividamento público, porém o perfil
da dívida é confortador, há de dois, cinco e
dez anos, enquanto- a taxa de juros é mais

confortadora ainda.
De modo que, a partir dessa veiiflcação qu~
V. Ex"- mesmo faz, não áeiO se possa considerar com tranqüilidade que 10% do PIB, de
endividamento, seja alguma coisa que não assusta; dez por cento do PIB corresponderão
hoje acerca de de - não sei em dólares provavelmente, 35 a_ 38 bilhões de dólares_.
O Orçamento do Brasil éàe 59.8 bílhões-de
crozados, o que deve corresponder, a grosso
modo, nesta nova taxa de câmbio, a cerca
de 55 bilhões de dólares. Então, na verdade
o montante da dívida em comparação não
com o PIB, mas com o orçamento é bem
alto.
E mais ainda, a mobilidade que tem o minis~
tro, ou que tem o orçamento - aqui olho
para o relator do orçamento, que sabe melhor
do que nós- é pequena porqUe, de -pessOa]
e encargos, 28% são consumidos; 272, é o
serviço da divida; transferências a estados e
municípios é um Qüinto e ilão um quarto, mas
19.4%, outras vinculações, 17.5, e sobram
7.9%, quer dizer, a marge-m de manobra é
muito restrita.
Creio qUe a perspeCtiva otimista de V. Ex',
quando se detalha um pouco mais não é tão
otimista assim. Vê-se que esse perfil da dívida
é angustiante e o mesmo montante é angustiante.
Quando diz v. E:xf,- com-respettO·a-os-ericãrgos financeiros, que 1% ou 2% do PIB não
seja de assustar,2% do PIB vai dar hoje cerca
de 7 bilhões de dólares, se não estou equivocado; para quem já está na situação que estamos parece-me assustador que esses encargos fmanceiros aumentem ainda mais, porque
não vejo como tomar o orçemento equilibrado
com essa pressão, vendo aqui o dado que
27% do orçamento já vão pOr-Conta do serviço
da dívida. Então, isso adiciona a esse encargo
alguma coisa que é muita pesada, realmente,
e que dificulta o País sair desse túnel em que
está.
Digo a V. ~ que fiiço essas consideraçõeS
sem nenhuma satisfação. Eu até preferiria ficar fazendo considerações mais de acordo
com a linha otimista de V. Ex', porque vamos
discutir daqui a pouco tempo a lei de salários.
Se V. Ex' tem razão no seu otimismo quanto

ao controle que o Plano Verão propiciou à
economia brasileira, mais razão terão aqueles
que vão batalhar por uma situação salarial diferente da atual. Se conseguirmos controlar
agora os fato_res que nos afligiram e que levariam à hiperinflação fica muito difícil para o
CongressO, que votará a lei Salarial, não tomar
uma atitude firme que corrija os desníveis salariais.
Nesse aspecto, embora tenhamos tido o meu partido mesmo tem tido uma atitude
quase que de prudência nessa matéria - eU
creio que chegou o momento em que essa
prudência te-m que dar margem a uma consideração ·mais enérgica no que diz respeito à
questão sa1arial.
Eu verifiquei recentemente alguns dados relativos à distribuição- funcional entre capital
e ti'ãbalho na renda nacional, e a verdade é
que se os dados que eu vi são corretos, nós
baixamos a participação do capital para trinta
e oito por cento.
O SR. MINISTRO MAÍLSON DA NÓBREGA
-Salário?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
~.:~..-Salário.

o sR. I>ln·ilsmo MAÍLSON DA NóllRE:G!\
-V. Ex' faiÕu cã:pital.
O SR. FERNANDO AENRIQUE CARDOSO
-Perdão, saláriol
Em comparação com os Estados Unidos
que são 75%, na Inglaterra que são 70%, a
sitl!ação é dramática. Então, eu gostaria de
pergu~~r a_ V. Ex~ o se~inte: primeiro, se as
mihhas observações mais críticas, quanto ao
seu otimismo, procedem, tendo em vista os
dados de que o pr6prio governo dispõe. Se~
gundo, se ~las não procedem, se já não estaremos na hora de fazermos uma revisão salarial
mais_ a- fundo, Visto qu_e_ cOm relação a todos
os oUtros fatores já fizemos o ·sacrificio necessário para controlá-los.

O

SR. PREsll:lENTE (Nelson Carneiro) -

Com a palavra o Sr. Ministro Mails_on da Nóbrega.
O SR. MINIS1RO MAÍLSON DA NÓBREGA
acrescentaria mais- Um detaJhe à com-paração que o senador fez com o caso italiano;
eles têm mais uma vantagem que é a possibilidade de financiar a sua dívida num contexto
de poupança "financeira muito mais confortável que a brasileira que é a colocação de
titules no exterior, em mercados de capitais
muito mais amplos do que aquele a que a
economia brasileira, que a dívida pública brasi~
!eira tem acesso. Aliás, a divida pública brasileira não teril-acesso há muito tempo aos mercados internacionais de capital. Creio que V.
Ext nãO- entenaeu- corretamente o que falei
sobre a dívida pública. O que disse é que a
dívida pública brasileira não atinge o nível de
c:Iuarenta por cento publicado num jornal de
Brasília; ela é apenas de 11 ,2%. Mas mencíonei também, como V. ~ reconhece, o ato
de que a diferença que separa a dívida pública
brasileira de outros países, é o seu perfil. O
fato de ela girar praticamente, icido o dia, no
~Eu
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ovemight, não nos faz, em função dessa _constatação. absolutamente otimista.
Creiq, que não hã soluçãO para os proble-

mas estruturais de que padece o País, que
extravasa em problemas sociais sérios, serri
que resolvamos o intricado problema do setor
público. É um desequilíbrio brutal, jamais visto
na história recente do País.
Quéi.ttâo V. Ex' mendOna todos essés dados
e comQ está inflexível o orçamento brasileiro,
isso no traz, sem dúvida alguma, níveis adico•
nais de preocupação, o que mostra que este
e os próximos governos enfrentarão _sérios
problemas de manejo da política económica,
se não fizermos esse grande esforço de mudança estrutural.
Caril relaçãO a salário, V, Ex!' tem razão,
eu não tenho os dados exatamente aqui. Jv\as
houve uma deterioração da participação dos
salários na distribuição funcional da renda nacional. Isso é insofismável, é uma constatação
da qual não se pode fugir.
O que se pode conientai em relação a esse
fato, senador, é que, primeiro, isso é -_causa
da exacerbação do conflito distributivo no Brasil que, por seu turno, é causa importante de
inflação recente. Isso me leva também à reflexão de que um desordenado_ esforço ou wn
esforço para uma desordenada recuperação
dessa parcela, da noite para o dia, poderá criar
rrfáiores problemas do que soluções.
Não tenho dúvidas, já debatemos isso em
outras ocasiões, de que fiá uma diferença básica entre o que pensa o governo e o que pensam oS trabalhadores, no tocante à reposição
salarial, na recuperação de sua parcela, de
sua fatia, ria renda nacional. Os trabalhadOres
lutam pela reposição pelo pico e o governo
acha, com bas,e em experiências do passado,
com base em estudos, que a recuperação terá
clue ser pela média. A economia encontra mec-anismos, e ness-e ponto ela perversa, de
fazer çom que aumentos de salários Pelo pico
se transformem em inflação, que reduzem esses salários para a média.
Náo quer dizer que isso deva dar margem
a uma posiÇão conformista, nem Por parte
da classe política, nem por parte dos trabalhadores e nem por parte do governo. Acho que
há- que se fazer um esforço para, primeiro,
evitar que continue a deterioração dessa participaÇão dOs trabalhadOres mi renda nacional;
segundo, criar as condições para que haJa
Liina recuperaçao por um processo ordenado
de crescimento da e_conomla. Não estou de~
fendendo que primeiro tem que aumentar o
"bolo" para poder dividir. Não é isso.
A experiência mostra que oS períodos de
maior deterioração dos salários reais e, portanto, de sua participação na re_I:~da nacional, são
aqueles em que há inflação elevada. Se olharmos, por exemplo, o-período de 85/89; verificaremos que o período que maior recupeR
r~ão de Sé)(ário produziu foi aquele do Plano
Cruzado em que a inflação estava a níveis baixíssimos, menos de 1%.
__
-Portanto, a primeira tarefa terá que ser a
de encontrar os mecanismos, Jndusive com
reformas estrutufaiS, que-dêem cobro definitivo à questão das pressões inflacionárias no
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sociais, é verdade, mas ainda assim acho que
os-dados São tão:amtivos que n~o vejo como
governar sem auin~ntar ~Po~_Os.

País. Por conseqUência, é:riar aS bases para
um pro-cesso de recuperação da atividade econ6mlca, pelo menos aos níveis próximos do

que obtivemos no passado e que se transfu-a
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Coin·a palavra o Sr~_Ministro.
-

ao trabalhador, por um process-o _dg negocia-

ção, os ganhos .crescentes que o processo
de recuperação da atMdade econômi.~ pro-

OSR. MINisTRO MAfLSON DA NÓBREGA
- Primeiro, um esclare<:imento; quandO falamoS li.esSa participação de 27% no. orçamento
-público, estamos incluindo o endividamento
O SR. PRESIDENTE (_Nelson Cáméiro) da União pela dívida mobiliária interna, mas
Nobre Senador Fernando Henrique Cardoso,
V. Ex' terá dois minutos, se desejar fazE:r algu- também o endividamento com Bancos_no
- P~is e no ext_erior. t um -número _elevado, emma réplica.
bÕra inferior ao qUe se obserVa effi outros
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO países. A comparação que se faz entre juros
- Sr. Ministro, V. Ex' ~Concorda comigo na
da dívida e custo de pessoal do Governo cenquestão - são os dados -, temos cQncortral vai variar de pais para país, dependendo
dado com os dados o..Pviam~ntg da distribJ,.Iido volume da dívida interna. Por exemplo, para
ção funcional de renda e concordará tam,bérn _ mencionar novamente (srael, s6 na divida rnocom o fato de que do Orçamentp .da União_ biliária internei, o País consome 40% dq orça-,
27,2% é serviço da dívida e 28% é pessoal,
menta público. E não há solução para_ isso
quer dizer, o peso _do serviço da díy:ida é rpujto
a não ser uma recupera!;ãO da carga tributária,
elevado, inclusive no gastQ público.
que não necessariamente terá que ser feita
Portanto, creio .que V. ~ concordar4_tam- através do aumento de impostos, mas da rebém que chegou o momento __de revermo.s,
duç:.ão àe incertezas e:. da _fE!.ativação da ativipassado o choque inicial, revermos essa equadaae econôffika. porque a dívida em_si não
ção entre: juros e salários. Podemos até enten- é má. O problema é se ela pode ser financiada
der, e fomos daqueles que entenderam quane s_e ela guarda uma relação adequada com
do V. ~ baixou o Plano Verão, que dado o
o' PIB, e com a receita pública total.
risco da hiperinflação, algumas medidas deveMas, e a pergunta específica que V. ~ fez?
riam ser tomadas, mas acho que agora outras
O
SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
medidas deverão ser tomadas. Passado o risco,-e V. Ex- reafirmou que pas5ou esse risco,_ -,;. Uma era essa, como V. EX' encararia; a
as medidas que s._erão tomad~s agora pare- Outra, o salário e os juros.
ce-me que vão na outra direção, na direção
QSR. MINIS1RO MAfLSON DA NÓBREGA
oposta. Então, eu perguntaria a V. Ex"- sem
- A questão dos juros. Evidente_mente, nós
estrarrnos na discussão - se os reajustes se- susten_t.G!rnos duran~_ todo. o peri_odo de im-:rão feitos pelo pico, ou pela média, que esse
plantação da fa_s_e inicial do plano, que taxaS
será um diálogo eterno entre empresários, gode juros elevadas se jt,~stificav:am dur!".nte um
verno e trabalhadores ~_se é .QU nao o. molaps_o momentâneo em que se precisava que~
mento de come~rmos UméJ reversão nesse _ brar exPectativ;as e atingir outros objetivos, co~
processo perverso de distribuição da renda?
mo mencionei aquL Certamente não pode ser
Em segundo lugar: se V. EX" conc::orc;lª que
a polítiCa permariente do GQVerno. Seria inrealmente a questão _d_a_ política de juros, e
sensato prosseguir numa política de taxas de
embora V. Ex~ tenha apresentado a_lguns da- juros reais de 10% a 15% ao mês.
dos a respeito dos juros reais, eu não os captei
Isso se justificou apenas _nwna fase inicial
bem, mas acredito que V. EX' disse que _estivedo planO. Agora, iniciamos uma outra em que
ram na ordem de cinco por cento no primeiro a taxa de juros ainda poderá ser um elementotrimestre, se V. EK- q,ncorda também que essa
importante de controle da liquidez, mas não
matéria sofre um encaminhamento muito
aos nfve_is que prevaJeceram durante qs meses
mais decidido, sinalizando-se realmente que
iniciais do plano.
existe .uma tendência a evitar esse juros tão
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) elevados, porque já passou o perigo maior,
Corri a Palavra o nobre Senador Od Sabóia
inclusive, de corrida para ativos fmanceiros e
de Carvalho. ~
outra natureza.
_.
.
_
__
Eu perguntaria a V. Ex'!' se concorda com
~ Ó $R. dD SABÓIA DE CARVAUiO (P/'IDB
isso.
.
~ ~
Por fim, V. Ex- falou de medidas estruturais, =.'0---tt) :~Sr, Pr~sidente do Senado, Sr. Minise entre elas não inclui _também V~ Ex'.algumas trO da Faienda, Maílson-da Nóbrega, Srs. Seria(:tor_eS-;-tenhO qlgl_lm'as pérpleXidades a resmedidas de naturez_a tdbutária, posto que não
peito do momento atual, no que concerne à
vejo como sairmos_ dessa ental_adel<a - perdoe-me a _expressão -que os números mos- Pasta da Fazerida, e uma delas refere-se exata~
tram, sem que haja rea_lrnente_ uma recupe- mente ao saláÍio do tr~balhador, <iue fica 'cõ._ração do poder trib.utário _cto Estado. Enfim, -m6 q~ subjuga,do pelas outras condiç6es
no_ Brasil,
neste
moiriendas receitas tributárias do _estado, tendo em econômicasvigentes
.
.
.
.
vista que é real que_ha'leL.i_transferências. maciças de rendimento da União para os estados
bb]etiVamente, QOstana d_e perguntar a V.
e acho que isso é correto. V. Ex!__int~rpretou
EX' se necessariamente entende-se que o ~u
bem,_ ê a descentralização,_ os estados e munini.eritO do salário gera inflação; ou se são os
cípios arcarão com uma parte das despesas
duzirá. Foi assim em Outros pa1s~s e terá que
ser assim no nosso...
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fatos antecedentes, como aumento de preçps,
que obrigam a subida de sa1ários, se é esse
fato antecedente- que gera a iriflaçãO; se os
doiS-geram éiihflação; ou se sempre tererriõS
çje confr_çmt~r as ne_cessic:;l._ades d,o traball!ador
brasileirO com a inflação nadonal?
~ é uma explicação que eu preciso -obter
deV.EX'
~
~
No mesmo momento, louvo a segurança
com QU,e: o Ministro <:ta Fazenda se porta, aqui,
perante ·a-Senado Federal, e quero dizer que
a sua presença terh _sido de uma importância
muitO- grande, para i[ustrar aquilo de que necessitamos conheçer a_ respeito da realidc~de
nacional.
Outrã. indagação é, exatamente, sobre o Si~
~ado Federa!, Sab_e V, Ex' que a Constituição
ampliou as prerrogativas desta Casa, deste Poder, no campo da autorização de operações
externas de natureza financeifã de iriteresse
da Uniã.o, dos_ estados, d_o Distrtto Federal, doS
territórios e dos municípios. Igualmente cabe
ao Senado, pela nova Carta, dispor sobre limites globais e condições para as operações de
crédito externo _e intemo dessas Unidades da
Federação. Tais prerrogativas, no enmnto, es-tão previstas no art. 52, itens 5 e ·g, da_Con~~
tuição em vigor: Há. inClusive, a f~ção dos
limites globais para o montante _da_ dívida._ con:::
solidada daqueles entes federativos. Mas tudo
isso, Sr. f.t\inistro, é matéria que necessita da
iniciativa do Poder Executivo.
_ --~-Pergunto a V. Ex! se o Ministério d_a_fazenda
não poderia dar início a esse trabalho para
que a Constituição seja vivenciada nesse campo, nesse aspecto tão importante e tão fundamentai para o entrelaçamento dos Poderes,
com um cõntiole de um Poder pelo outro,
para a harmonia entre os Poderes, porque essa
é um~ das partes: mais sábias, mais impor. _
tantes da aiua!_ Constituição.
- Por fim, sr. Mini$o, gostaria sãmoirite de
e'ntendCr Uin áetij:lfie -SObre a dívida .externa:
no moinento em-que nãO estamos pagando
o principal, mas honrando as despesas financeiras com a _dívida _extemª-, o que, objetivarriénte, fora-ésSé-fato que-agora aponta V. EX'
e que declarou nessa .tnbuna, tem acrescidQ
e tomado mais grave essa dívida extema,_g1,1.ais
as necessidades do Brasil que têm levéJdo a
esse creScirrientô: estairecedor da divida externa? Te_m o Ministério de V. Ex!' papel preponderante .no contr_ol_g_ dessa_ dívid~? Som~nte
Isso, Sr. Ministro.
7

-O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Com a palavra o Sr. Ministro Mal1son da Nóbrega.
O SR. MINIS1RO MAfLSON DA NÓBREGA
-Muito _obrigado
.
· Êffi -primelrO'Iugai'~na· qUestão sobre se o
aumento -do sã.lário é irlfla<:ionáríO,- precísaríatnos de-ionga diScussão e Um 'grande e:spa~
ço de tempo para discorrer sobre a_ matériã.
Acho que é equivocado dizer que salário
getã -inflação. Na verdade, a inflação é um
fenôrrl.eno coffiplexo qUe erivolve o problema
do desequilíbrio ftScal; é um problema de co_mC? se processou, no ·caso brasileiro, a iiidiiStrialização, é um problema de- eficiência da
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economia; é um problema de como se comercializam as safras, se pOdemos ou não fazer
estoques reguladores; é wn problema de divida externa e seu efeito na dívida interna; é
um problema de expectativa pessimista da so-

ciedade em relação ao futuro da economia;

é um problema de controle do Qovemo sobre
oligopólios e monopólios; é
também salarial.

um problema

Quer dizer, mencionef apenas alguns dos
fatores que interferem nesse complexo mecanismo de forças que impulsionam os preços

numa economia como a brasileira. O salário
éo
seu aumento incompativel com as possibilidades da economia. A experiência interna-

não é inflacionário; o qae· é inflacionário

cional mostra que, através de um processo

de negociação, de um processo de reMndicação, de um processo de luta, o salário ganhou participação na renda nacional em todos
os países. Isso se processou- por um mecanismo de transferência, aos trabalhadores, dos
ganhos crescentes de produtiVidade, que foram obter na economia mundial, por força
da tecnologia, por força de uma série de fatores e, aí voltamos àquela discussáo que tive
há pouco com o Senador Fernando Heruique
Cardoso, de que essa questão do pico e da
média tem multo a ver com a idéia de que
é ou não inflacionário o salário. Não é o salário,
mas o seu aumento inadequado além das possibilidades da economia.
Com relação ao Senado Federal, o art 52,
mencionado por V. Ex•, dá competência privativa ao Senado Federal para decidir em questões de endividamento externo.
Não era o nosso entendimento, Senador,
de que caberia ao Poder Executivo a iniciativa
de propor a regulamentação dessa matéria;
o nosso entendimento tem sido o de que a
partir da promulgação da Constituição não
pode a União endividar-se no exterior sem prévia autorização do Senado Federal. E, temos
feito isso habitualmente, nas ocasiões em que
isso foi necessário. V. Ex" deve estar lembrado
de que um dos acordos da dívida externa,
antes de sua celebração com o Clube de Paris,
foi submetido à consideração do Senado Federal e aprovado por ampla maioria. Temos
encaminhado, habitualmente, operações de
crédito da União, especialmente aquelas realizadas com organismos financeiros multilaterais. Mas se é esse o entendimento, pode ficar
certo V. Ex' que nós, do Ministério da Fazenda,
iniciaremos desde já um processo, um exame
da questão, para que se submeta o mais rápido ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, a regulamentação defmitiva deste assunto.
A regulamentação defmitva, sabe V. Ex•, vai
depender da aprovação final da lei complementar sobre finanças públicas, que vai regulamentar de uma maneira ampla a questão
do endividamento intémo, a questão tributáda,
a questão fiscal; isso vai levar algum tempo.
Essa Jei de finanças públicas vai cuidar, inclusive, pela prime[ra vez, de questões ligadas
ao sistema financeiro público.
Sobre a questão da dívida externa, na verda~
de, essa dívida caiu nos últimos 2 anos, em
lugar de se ter elevado. Por exemplo, a dívida

_extema total, em 1987, era de 121 bilhões
de dól8.res; em 1988, era de I 12 bilhões de
dólares. Se olharmos a dívida externa de médio e longo prazos, a chamada dívida externa
registrada, ela caiu de 107 bilhqes de dólares
para 102 bilhões de dólares, não obstante ter
o País obtido adiconalmente 4 bilhões de dólares "dos bancos comerciais.
i::ssa queda substanciàl em 1988 foi propidada pelos mecanismos de conversão de dívida externa e, também, por realinhamento de
paridades de câmbio entre o dólar e outras
modas. Porém, um dado mais importante para
analisar a evolução da dívida externa é a sua
relação com a economia brasileira. A dívida
externa total registrada, em 1984, era de 50%
do PIB, e hoje, em 1988, ela foi de 40% e
deve ser de 37,6% em --19_89. O Brasil apresenta, trago uma informação adicional para
V. Ex~, dentro da América Latina, uma das
relações Dívida/PIB mais baixas da região.
Também, pelo fato de as eJ<portações terem
crescidos e a dívida ter estagnado, e até_ caído,
melhoraram também as relações entre dívida
externa e exportações- ou exportação e dívida externa. Para V. EX' ter uma idéia, a dívida
externa chegou, em_l986, ~representar 5 vezes as exportaçoes totais do País. Em 1988,
a relação foi 3,3 vezes, podendo ficar em 1989
no mesmo nível, dependendo principalmente
de como se comportem as expOrtações.
Quanto à pergunta fmal, o Ministério da Fazenda tem uma responsabilidade de coordenar não s6 as _ações que o Banco Central exerc~ no campo do registro, controle e fiscalização da dívida externa, mas _também da negociação que se processa nos vários fóruns
internacionais.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) V. EX" deseja usar o direito de réplica?
O

SR OD SABÓIA DE CARVALHO- Vou

utilizar, sim, Sr. Pt-esidénte.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) V. EX' dispõe de 2 minutos.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB

-CE) -Sr. Ministro, eu ouvi, com muita
atenção, as explicações de V. Bel', que a mim
satisfazem plenamente: Loüvo _a exposição de
V. Ex', porque me deixa otimista com relação
à dívida externa brasileira. Já é uma grande
coisa, no dia de hoje, podermos_ aplicar um
pouco de otimismo à sua alma, a nossa alma.
Devo dizer a v. Ex' que essa parte relativa
ao Senado ·e fató. Tudo tem sido submetido
ao Senado, mas com aquilo que n6s chama~
mos_de legislação de adesão, quer dizer, aquelas leis que não colidiram com a Constituição
e que, por isso, podem ser aplicadas em harmonia com ela, mas sem serem propriamente
a legislação ideal para a Constituição. Espero
que V. B(, realmente, cumpra essa preocupação e determine esse estudo, para que logo
tenhamos uma proposta governamental, em
exame,. nesta casa, que s_erá da maior valia.
Muito obrigado a V. ~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Coin a pafavrci o- Sr. MinistrO- Maílson da -Nóbrega.
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O SR. MINISTRO MAfLSON DA NÓBREGA

-É só para concordar com o ilustre Senador
de que, de fato, o Ministério da Fazenda está-se
utilizando, para a submissão ao Senado Federal, desses casos_ da legislação que a nova
Constituição recebeu pelo processo de recep~
ção;- assim dizem os juristas, que é o Decreto-Lei n9 1.312. _Mas eu posso prometer a_ V.
EX' que inkiaremos, de imediato, estudos no
âmbito da Pro_curadoria-Geral da Fazenda Nacional, com vistas à proposição de regras novas, adaptadas à nova Constituição, para efeito
do controle, pelo Senado Federal, do endividamento público da União, dos estados e dos
municípios.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)Muito obrigado a V. Ex"
_
Com a palavra o nobre Senador Iram Sa~
raiva.
O SR. IRAM SAAAIVA (PMDB -

GO. Sem

revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. MinistrO Sr. Presidente, permitame quebrar a solenidade dos debates e argüir
daqui mesmo.
Ministro Maílson da Nóbrega, infelizmente,
não tive a felicidade de ser economista. E pago
caro por isso. Principalmente, nos fmais dos
meses, quando vou tentar compatibilizar a minha receita com as- despesas, num País de
perplexidades, de indagações. Mas a presença
de V. Ex', hoje, me enseja a oportunidade de
aprender um pouco mais, inclusive buscar encontrar soluções para determinados problemas que, eu diria, até mesmo. pessoais. Se
pessoais, eles atingem, diretamente, a todo
cidadão brasileiro.
Vou desdobrar a minha indagação a V. Ex'
_ em três momentos fundamentais.
Esta política claramente recessiva, praticada
pelo Governo, com taxas de crescimento negativas - os níveis de desemprego mostram
isso- não está criando uma situação de ingo~
vemabilidade para o próximo Governo? Logicamente, me preocupo - exatamente por
desconhecer a Economia- com o que possa
advtr, no futuro.
A outra questão, Ministro, também preocupante, é que esse atuai Governo já chegou
a: ser considerado o Governo da esperança.
Está chegando a seu fmai, melancolicamente
fadado a passar para a história, analiso eu,
como o mais eXecrável e impopular, p-or uma
série de passagens que assistimos em todo
o território nacional
V. Ex!' é o quarto Ministro a ocupar a Pasta
da Fazenda e a economia nacional continua
a viver uma das piores crises. Cítaria os contrastes: supersafras convivendo com a fome;
superávits comerciais insiStindo em viver com
a pobreza e ·com baixos salários. Tudo nos
leva a crer que a economia brasileira obtém
bons índices - V. EX' inclusive expôS sobre
i:Sso e o povo brasileiro vai màl. E a isto cabe
uma indagação. A que V. Ex~ atribui isso? A
dívida externa? À má administração? E perguntaria ainda mais ao Ministro Mw1son da
N6brega: O que amarra o Brasil? S"eriain as
imposições das entidades financeiras ou dos
nossos chamados credores internacionais?
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há um crescente esforço internacional, fruto
das, inclusive do que ocorre com os deságios
de pressões dos países endividados, fruto de
da dívida externa brasüeira no mercado secun~
uma percepção por parte dos países credores,
dáriO em Nova Iorque. V. EX, se ftzer análise
do que acontece-naAméric::a Latina, vaiverifi~
das conseqüências sociais e políticas do aprocar que a crise é uma característica em, pratifundamento de uma crise provocada pela dívicamente, todos rn;o países_cta região, espedalda externa. Há movimentos claros, no sentido
do o serviço da divida pelo valor integraJ?
rnente a apartir de 82.
de encontr~r uma solução que nãÕ será obtida
Estas--sao as indagações iniciais que faço
A questão da imposíção das entidades fi~
aV.Ex' ·
senão por um processo de redução do estonanceiras internacionais é muito sensível,
que da dívida, ou do seu serviço, ou pela com~
O SR. MINISTRO MAfLSON DA NÓBREGA
l:>inação dos dois.
emociona] ~é! sobr~o_ ~m países da Amé- Não sei se é infelicidade ou felicidade do
rica Latina e que tem levado a uma percepção
Tenho mais um minuto?
Senador [ram Saraiva não ter sido um econonão muito clara de qual é o papel dessas insti~
O SR. PRESIDENTE (Nelson_Carilelro")mista porque, como não é economista, pode
tuições no auxílio, no apoio ou mesmo nas
V. Ex-r, irifelizmente, já esgotou até os 6 minu~
discorrer livremente sobre os mais variados
imposiç:ões-como diz V. Ex'~ em países endi~
tos, teve mais um minuto, e terá oportunidade,
assuntos dessa complexa ciência sem o risco
vidados ou em paises em desenvolvimento.
com certeza, na tréplica, de_ concluir o seu
de dizer impropriedades ou, pelo menos, assuEU -gostaria de invocar um recente testemu~
pensamento.
mindo o risco de nãQ_:d_izer uma improprienho do presidente da Venezuela. Algumas pesdade, como se costul'[l.;:, dizer, é _çomo o técnisoas_na América Latina chegaram a declarar
O SR. MINISTRO MAfLSON DA NÓBREQA
co de futebol. Todos n6s somos um pOuquique as mortes havidas, infelizmente, em Cara- É porque o teina ê emocionante.
nho de técnico e podemos gostosamente dar
cas. tinham sido uma decorrência direta do
o- SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) opiniões sobre a formação do time, porque
FMC_Lerribro-me de uma manchete de jornal
Concedo- a palavra ao nobre Senador Iram
não temos a responsabilidade de dirigi~los nos
brasileiro que dizia: "FMJ mata 25 em Cara~
embates no çampo de futebol.
cas". Ele errou duas vezes: primeiro, o número Saraiva, para a réplica.
Vou comentar especificamente - não sei
foi muito maior e, segundo, não me consta
O SR. IRAM SAAANA (PMDB - GO. Sem
se vai dar tempo - eu precisaria de uns 1b
que o FMI tenha ido lá de metra1hadora matar
revisão do orador.) -Ministro_Maílson da Nóminutos, pelo menos, para comentar todas
pessoas. Não estou aqui defendendo o Fundo
brega, V. ~ me enseja a ~~r que e.u já não
eSsas questões.
Monetário lntemaciona1, porque ele também,
sou mais um homem infeliz,. porque não sou
como qUalquer instituição, erra. O que há. seA primeira é a de que sou o quarto ministro
nem economista e nem wn técnico de futebol.
nador, é um exagero do papel que as instituida Fazenda do atual governo e a economia
Adorei isso. Vou .u_sa_r um t~rmo até anti·rtSâ~
ções têril ou venham a ter na condução da
continua oom problemas. o que me leva ao
mental: estamos_ em "um rat?o de foguete".
política econômica dos paises.
seguinte comentário: V. Ex"', como grande par~
Entendo, perfeitamente, o que ê estrutura de
Nenhum país é obrigado a aceitar programa
cela da sociedade brasileira, imagina que há
Governo, dentro do composto institucional
imposto
por
uma
instituição
financeira
multilano ministro da Fazenda a capacidade mágica
com o Executivo, o Legislativo e o Judiciário
de. por um toque, por uma ação, por um con~ teral, e isso foi reconhecido pelo presidente mas, sobretudo no Brasil, é o ExecutivoJ _por~
da .Venezuela em carta que foi amplamente
junto de medidas, resolver da noite para o
que não temos um regime parlamentarista.
divulgada pela imprensa venezuelana, em que
dia as questões nacionais. Esse é um caCoete
Vamos pagar o ônus disso. Mas eu perguntaria
que criamos ao longo do tempo e dele não . ele comentava as negociações com o Fundo
aV. Ex": será que não sairíamos melhor dessa
- que ma1 tinham começado - o desastre
conseguimos nos livrar.
dificuldade e desses problemas todQS _- ~cho
social_havido na Venezuela, na verdade, conse- que a dívida externa é a grande espinha dorsal
Na verdade, a responsabi1ldade pela crise,
qüência__ d.e~W"na deterioraçãQ __~corlômica que
da questão brasileira- se -formássemos um
pela condução da crise ou pela busca de solu~
tem na dívida externa um dos seus fatores.
ções da crise não pode ser de uma pessoa,
cartel de devedOres, princiPalmente na ponta
Como 'eu já sei que meu tempo está termisul da América, para, com coragem, com obs~.
nem mesmo de uma equipe, nem mesmo
nando, eu gostaria de comentar a questão do _tinação e até mesmo com o sentido de brasili~
de um conjunto de ministros. É responsabi~
deságio. Essa é uma questão que se presta dade, dar condições ao próximo Governo de
lidade de um Governo, e Governo não é s6
às mais variadas _leituras e, por assim dizer,
Pod.er Executivo, Poder Legislativo, Poder Ju~
assumir, realmente, e não me deixar perplexo
manipulações. Há quem _Qi_ga- e V. EX.t repe~
diclário. É uma re.sponsabi1idade que deve ser
e com medo de viver e conviver comó estou
tiu
-que
o
Brasil
deveria
pã.gar
pela
sua
dívida
solidária de toda a sociedade brasileira, e não
vivendo hoje? Se.rá que se forlnássemos um
externa"apenas o que está nos mercados se~
cartel de devedores e fôssemqs com mais fir~
solitária de um grupo de pessoas no Governo.
cundários. Se este rádócínio tão simplista fos~
Não estou com Isso buscarido justificativa pa~
meza não conseguiríamos êxito?
se verdadeiro, a dívida externa brasileira aca~
ra eventuais falhas que tenha a equipe econô~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) bou de subir, porque ela estava sendo cotada
mica do Governo, basicamente Ministério da
a--28% e, com as noticias do Plano Brady, Concedo a pa1avra ao Sr. Ministro.
Fazenda e Seplan, na condução dos assuntos
o desâgio foi para 34%. Então, teriainos uma
O SR. MINISTRO MAILSQN DA NÓBREGA
da economia, no momento mais grave por
deterioração das condições do País em rela~
-Creio que não, Sr. Sen~dor. O que temos
que passa o Pais em sua história_ recente.
.
Agora, o que causa esses problemas? Pe"r~ ~Çãoâ dívida externa _:.. um absurdo, o que que fazer_ na América Latina é nos unirmos
mostra, só por este fato, que esta comparação em tomo de pontos comuns. É o que est.inlos
gunt.a V. Ex': é" a díVida externa? São os juros?
fazendo. Há um grupo de ministros da Fazen~
é muikl s_implista.
E a imposição das entidades financeiras inter~
da que se reúnem habitualmente.. Já realiza·
nacionais? Acho que é um conjunto muito --:-: Há_qUerri diga que o Governo deveria chegar nOs bancos e dizer: "Eu só vou pagar 34%, mos, nos ú1timos doze meses, a1go em tomo
grande de causas que envolvem posiciona~
que é o que vãle hoje, ou 28%, que valia. há de 5 a 6 reuniões,- Temos troCado informa~
mentes da área politica, do Poder Executivo,
Um rilés"_. Tenho citado um exemplo que me ções, temos abastecido uns aos outros cóm
dos empresários, dos trabalhadores. É claro
deU-ümTóffialista, outro dia, de a1guém que
Õ1formações sobre as nOssas prÓprtas dificul~
que a dívida externa é um problema, não é
deve algo em uma merCeãria.- 200 cruzados dades, processos_ de negociação das nossas
o maior, mas é um problema. A dívida interna
- e chega lá e diz: "Não posso pagar. Será dívidas, e nos convencemos de que o cartel
é uma grande bandeira poUtica, embora não
que você aceitaria que eu pagasse s6 100?"
é inviável, pelo menos nas condições atuais..
seja o grande problema nacional, mas é um
E o dono da mercearia, vendo que não havia
_ Cada país tem sua especificidade, cada país
problema, também. De modo que é uma su~
perspectiva disse: "Aceito". Ele, então disse: tem o seu problema intemq, e é impossível
perposiçào de c::ausas que não são privilégios
"A partir deste_ momento, só lhe devo 100. imaginar que num aSsunto que envolve intedo Brasü.
E fico devendo "pendurado" do mesmo jeito". resses distintos, situações_ diferentes, posturas
Como V. Ex' é um homem que se dâ ao
Então, não é assim. Não há dúvida de aue
distintas também, pudéssemos obter wn tal
interesse de obter informações, as mais varia-

Finalmente, Ministro, há multo que os títulos
da dívida brasileira vêm sendo negociados no
exterior por 30, 40% do seu valor nominal,
segundo informações que colhi. V. Ex' poderia
explicar-ror: por que o Brasil continua pagan-
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grau de coesão que partíssemos todos unidos
para uma frente de confrontação, primeiro,
pelas dificuldades que falei a V. f:xf, segundo,
porque todos nós- esses 8 ministros da Fa-

zenda que têm se reunido freqüentemente nos convencemos de que a via da confron-

tação, a julgar pelos exemplos de outros países
devedores, não é seguramente a forma de resolver, mas é a via da cooperação e uma atitude frrme, decidida, como países que estão obtendo resultados,. seguem no sentido de proteger os seus interesses.
O SR. PRESIDENTE: (Nclson Gnneiro) -

FMI, que considera os investimentos tambêm
como componentes do déficit público.
Interessa ao nosso País contabilizar dessa
forma?
Não· temos alternativas para formuJar outros
conceitos sobre essa questão do déficit públi-co relativo a investimentos ou componentes
que, por sinal, são muito discutíveis, inclusive?
Inicialmente, são estas questões, Sr~ Presidente.
O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Cóii.Ceâo a palavra ao nobre Ministro Maílson
da Nóbrega.

Muito obrigado a V. ~
O SR. MINISTRO MA!LSON DA NÓBREGA
Coricedo a palavra ao nobre Senador Dirceu
:-A primeira questão: Críticas ao Congresso
Cameiro.
- Nacional. Já tive ocasião de esclarecer o as-

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB - SC.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr.
Ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, Srs.
Senadores.
Sr. Ministro, encaminhamos o nosso questionamento em relação ao déficit público e
para isto fazemos referência à reunião do Conselho Monetário Nacional do dia 12 de abril,
que fez a 'programação monetária para o semestre.
A imprensa publicou que constatou para
este primeiro semestre que teremos 8,3 bilhões de cruzados novos de déficit público
e que, desses 8,3 bilhõeS:. 6,6 seriãm atribuídos
aos juros do over-night, portanto, de rolagem
da dívida interna. Isto significa praticamente
- se os números são corretos - que 80%
desse déficit publico, publicado na última reunião do Conse!ho, é devido a juros.
Levanto Isto a propósito de algumas declarações publicadas pela imprensa no Brasil,
atribuidas a V. Ex', de que quando negociava
com os nossos credores externos, principalmente perante o Fundo Monetário Internacional, justificava que o Plano de Estabilização
não tinha alcançado o sucesso devido porque
o Congresso Nacional não havia cooperado,
isto é, havia ressuscitado empresas que o Governo não considerava interessantes nem
úteis, portanto, o- Governo havia proposto a
extinção e o Congresso Nacional as havia restabelecido.
Gostaríamos de cotizar essas duas observações, utilizando apenas duas empresas daquelas que foram ressuscitadas pelo Congresso
Nacional: a Empresa Brasileira de Transportes
Urbanos- EBTU- e a Embrater. Essas
empresas têm um papel na sociedade brasileira, particularmente no caso da EBTU, que
trata de acumular informaçóes e tecnologia
na área de transporte urbano, uma área, em
nosso Pais, típica de serviço público e que,
portanto, não vemos possibilldade alguma de
a iniciativa privada tomar essa responsabilidade de acumular infonnaçoes sobre o assunto pesquisa, tecnologia etc. para atender a um
serviço público, de obrigação do poder público, exercido pela iniciativa privada apenas
quando concedido. Por outro lado, estendendo ainda um pouco mê$ esta questão do déficit póbUco, além destas duas que levantamos,
também questionamos o conceito contábil do
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a União transfira um quarto de suas receitas
para os Estados e Murúcfpios e continue fazendo as mesmas coisas, inclusive aquelas que
podem ser realizadas pela iniciativa privada
Eincoerente imaginar que a União pode transferir para os Estados e Municípios uma parcela
significativa do lmposto de Renda e do IPI e
admitir que mantenha a -Embrater, que funciona exatamente para repassar aos Estados e
Municípios verbas orçamentárias da União.
Portanto, continuo entendendo que não foi
uma decisão adequada. Curv""me a ela como
ftmcionário do Governo, curvo-me a ela como
ministro de Estado, mas lamento que assim
tenha sido.
Fmalmente, V. EX' me dá uma grande oportunidade de esclarecer o conceito de déficit
público. A informação de que V. Ex' dispõe
não é correta. O conceito de déficit público,
que não é do Fundo Monetário Internacional,
é um conceito internacional, não é um conceito que coloca investimento como déficit,
porque seria uma sandice se_ assim fosse. O
déficit público mede aquilo que o Governo
se endivida; por definição, isso é um conceito
simples de déficit público; são as necessidades
de financiamento do setor público. Em outras
palavras, naquilo que o Governo gasta, além
do que arrecada, s6 tem um jeito: ele se endivida. Isso que é défic;it público, não é o fato
de investir ou não. Agora, se o Gove.mo investe,
tomando dinheiro emprestado, o déficit púb&co não é o investimento mas, sim, o qUe ele
tomou emprestãdo, porque poderia fazê~lo reduzindo outras despesas ou aumentando a
eficiência ou reajustando a tarifa, quando se
tratar de investimento realizados por concessionárias do Serviço público.

sunto na Câmara dos Deputados.
Em prlineiro lugar, não fiz declarações enquanto negociava c-om qualquer tipo de credor, nem fiZ dedaraçóes perante uma assembléia do Fundo Monetário lntemacional, fiz dedaraçôes à imprensa brasileira, que, por conveniência dos repórteres que estavam em Washington, preferiram utilizar uma sala do prédio do Fundo Monetário Internacional a indagar-me, a inquirir-me na embaixada brasileira
porque havia o problema de tempo. Era um
domingo e aqui as edições fechavam às 17
horas, 15 horas em Washington.
Este é o primeiro esclarecimento. O segundo, pretendo invocar, nobre Senador, o fato
de ser um dos burocratas do Governo que
mais se batem pela devolução ao Congresso
Nacional do seu poder na política fiSCal e tributária. üderei um grupo de mais de cem técnicos do Governo que, durante todo o ano de
1984, não fez outra coisa senão propor ações
que propiciassem a unificação do Orçamento
O SR PREsiDENTE (Nelson Carneiro) da União e o maior controle pelo ,Çongresso
Sr. Ministro, V.~ poderá enviar sempre inforNacional. Paguei caro por isso, inclusive fui
mações complementares aos Srs. Senadores.
considerado inimigo número I do Banco do
Senador Dirceu Çaf!leiro, se V. EX' deseja
Brasil porque lutei - e não me arrependo
usar o direito de réplica, tem a palavra por
-_disso - pela extinção de um mecanismo· esdois minutos.
púrio, ilegal, chamado Conta de Movimento.
Portanto, não seria eu, que lutei por tudo
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB ~ SC
isso, que viria fazer críticas à ~tituiçáo ConSem revisão do orador.) -Sim, atê para resta·
gresso Nacional. Mas fa:, sim, não nego, como
belecer o principal, que foram os 6,6 bilhões
cidadão, como homem público e como minisde déficit público do primeiro semestre debitatro, e vou continuar fazendo críticas de decidos como juros do ovemight E se istO cariessões específicas do Congresso Nacional sobre
assuntos que, no meu juizo, não são do inte- ponde aos números reais, significa que 80%
do d,éficit público aí apontado pelo Conselho
resse nãdonal, não representam o que espeMonetário Nacional é responsabilidade da dívirava do Governo parcela significativa da socieda interna, e que- apenas 20% seriam respondacle brasileira. Fazendo essa crftica, não estou
sáveis por todas as outras, inclusive pelas emdiminuindo1 não estou criticando a instituição
presas públicas de cujo restabelecimento V.
Congresso Nacional, sem a qual não existe EJcl' discorda.
democracia. Refiro-me e vou fazê-la novamente - ao restabelecimento de instituições coO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) mo a EBTU e a Embrater. Continuo achando
Concedo a palavra ao Sr. Ministro.
que são totalmente dispensáveis e custam
desnecessariamente ao bolso do contribuinte. " O SR. M!Nl51RO_MA!LSON DA NÓBREGA
-Desculpe-me, não é!
E por que, Sr. senador? Porque este mesmo
Congresso Nacional tomou uma decisão hisO déficit público, no conceito intemacionaJ,
que o Brasil segue, é "o conjunto das necessitórica de propiciar uma descentralização da
ação pública em direção aos Estados e Muni- dades de financiamento da União Federal, dos
cípios. O Congi'esso sinalizou no sentido da
Estados, dos Municípios, da Previdência Social, das agências descentralizadas e das emredução da atuaçâo da União no contexto da
Federação e no contexto das atividades eco- presas estatais". É o_ conJunto dessa constenômfcas no País. É incoerente pretender que lação de gastadores, por assim dizer.
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A referência que V. Ex!' faz é a programação
monetária para o segundo trimestre de 1989,
que se refere especificamente às operações
do Tesouro Nacional com a dívida pública,
com a execução orçamentária e as operações
do Banco Central no mercado aberto.
Não tenho lembrança se os números são
exatamente esses.
O SR. DIRCEU CARNEIRO -

Foi o ·que

a imprensa publicou.
O SR. MINISlRO MAfLSON DA NÓBREOA

- Na verdade, cumprida a determinação da
Lei n~ 7.730, aprovada pelo Congresso Nacicr
nal, o déficit público de uma parcela do total,
que é a União, em 1989, será l 00% dívida
pública, porque a União s6 pode se endividar,

de acordo com a regra aprovada pelo Congresso Nacional, para pagar juros da divida

interna.
Portanto, salvo a questão do juro da divida
interna, que está na carteira do Banco Central,
o déficit operacional da União será 100% juros

da dívida interna- poderá ser um pouquinho
menos, porque temos as amortizações e um
saldo de caixa de 19H8;- que está sendo utilizado no Orçamento de 1989.
O SR. DIRCEU CARNEIRO -

Muito obrt-

gado!
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -

Concedo a palavra ão nobre Senador Afonso

Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Sem

revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr. Ministro Mm1son da Nóbrega, Srs. Senadores, entendo, como senador de oposição, que não
temos obrigação de apoiar medidas do Governo. Por outro lado, entendo que temos o dever
de apoiar tudo aquilo que for certo e razoáveL
Por isto é que ressalto, sem desejar agradar
à área económica, nem ao próprio Presidente
da República, que o Plano Verão foi uma medida salutar, porque depois da frustação de
dois planos e, naquela primeira quinzen<!l de
janeiro, quando escureciam as coisas_ com
uma inflação de 30% e com perspectiva de
subir mais, sem limite, o Plano Verão foi uma
solução. Erro, existe no Plano, ninguém pode
negar.
Devo confessar a V. Ex' que a única de"ci!pção que tive foi aquele salto de ínflação de
3 para 6%, que não estava deiltro das perspectivas anunciadas e, apenas, justificou-se_- vamos dizer - não muito agradável, como um
incidente de percurso.
Feito este rápido preâmbulo, vou fazer algumas indagações. Primeiro, se V. Ex' pensa como o nosso ex-Ministro Octávio Gouveia de
Bu1hões, quanto às taxas de juros, num plano
desses de combate à inflação? SegUndo, se
o plano vai ter essa mesma batida de segurança, mesmo com as criticas que ocorrem
diariamente? Terceiro, qual o percentual da
dívida que pode ser adquirida no exterior com
esse deságlo relativamente grande, de mais
de 60%? Quarto, se houve alguma mudança
no mecanismo da distribuição das cotas para
os municípios, em face de imímeras reclama-

çôes nesse sentido, diariamente recebidas nos
gabinetes dos Srs. Senadores?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -

Concedo a palavra ao Sr. Ministro.
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programa económico coerente, que reduza incertezas, que volte a atrair investimentos domésticos_e externos para que o País retome
o seu nível de desenvolvimento e assim por
diante.
Finalmente, a questão das cotas do fundo
de participação. Essa é uma questão levantada, por V. Ex• e também, por outros parlamentares. Houve._ efetivamente, um probleina
nos meses de Janeiro e feverei_ro. Segundo
levantamentos feitos pela Receita Federal, a
mudança do padrão monetário, a mudança
prdVocada pelo"Plano verão" levou a que muitos contribuintes cometessem erros no preenchimento dos seus DARFs, no recolhimento
dos impostos. O que dificultou? Ora porque
o valor estava errado, grafado na moeda anterior,_ ora porque houve problemas de cálculo,
houve grandes dificuldades de processamento eletrônico pelo Serpro, desses papéis, portanto, da classificação na arrecadação de Imposto de Renda e lPI, que são a base para
as transferências aos Estados e Municípios.
Isso prOvocou alguns err_os- imi;:iortãriteS- que
acarretaram um valor ao Fundo de Partidpação abaixo do que alguns Estados_e _Municípios estavam esperando. É claro que, nesse
período, há uma natural queda dos recursos
que vão para esse Fundo, por força de uma
sazonalidade. Nesse período de janeiro e feven;:iro, a receita cai. _O que _poss.o garãntii a
V. EJr; é que n6s estamos reprocessando todos
esses valores e, de maneira alguma, poderse-á, subtrair recurso_s aos Estados e Municípios. _Nós imaginamos que, por volta do mês
de maio, a situãção voltará, plenamente, à normalidade.

O SR. MINISlRO MI\ILSON DA NÓBREGA
-A posição do ex-Ministro Octávio GãLiveia
de Bulhões, que foi reiterada num recente artigo, deve ser entendida num contexto correto.
E devo dizer que nesse contexto concordo
inteiramente com S.~ o ex-Ministro Bulhões,
o de que se o Governo tivesse uma âncora
fiscal satisfatória, adequada aos objetívos de
estabilização, ele não precisaria de uma política monetária com taxas de juros _tão alf:?s
quanto se operou nos 60 dias do Plano Verão.
O que o professor Bulhões tem pregado é
a conveniência de que o Governo gaste só
o que arrecada, inclusive juros. Discuti com
ele, recentemente, esse 5~ssu_nto. O que o professor Bulhões provavelmente não se deu conta é que, por preceitos constitucionais, por
decisões da Justiça, por uma série de fatores,
há uma inflexibilidade muito grande na politica
fiscal do Governo.
Como disse aqui, 92% estão automaticamente_ comprometidas. Portanto, a existência
de _uma taxa de juro elevada reflete, de alguma
maneira, a impossibilidade de fazer uma política fiscal mais adequada aos objetivos de estabilização, por conta dessas inflexibilidades
aqui mencionadas.
A condição do plano deverá ser feita no
sentidO de fazer os ajustes que ele requerer,
dentro do objetivo de manter a inflação sob
controle. Posso dizer que não estamos buscando inflação zero, mas algo compatível com
a redução de incertezas, a tranqüilidade social
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cam!!irO) e a cri?Jção _de _um ambi_ente- propfclo ou menos nervoso, por assim dizer, para a realização V. Ex" deseja fã.zer uma réplica?
das eleições presidenciais em novembro.
O SR. AFONSO SANCHO- Sim, Sr. PresiO percentual da dívida externa, que pode
dente.
ser adquirido no exterior! Ora, isso vai depenO SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro) der de uma série de fatores. Se tivéssemos
recursos, o ideal seria toda a dívida externa Com a palavra V. Ex~
à vista. I:: s6 nessa hipótese que s_e cOnfirmam
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Sem
aS teses de algumas pessoas, que têm dito
revisão do orador.)- Gostaria ainda de esclaque o Governo só devia pagar a divida externa.
recer, Sr. Ministro, o caso da nossa_dívida exVale!. Ele s_ó devia pagar, se ele tivesse dinhei- terna.
ro para resgatar a parte restante.
Parece-me que li uma entrevista de V._ Ex',
Existe um moderado otimismo na América
ceità vez, criticando até um governador de
Latina, de que se inicio_u, efetivamente, uma
um grande Estado, de que essa dívida, que
nova estratégia, que vai redUndar numa redU- poderia s_ofrer o deságio, seria apenas repreção substancial da dívida externa. Instituições
sentada por 6% da dívida. Então, eu_ queria
como Banco Mundial, o Tesouro Americano,
esse esclarecimento. t exato isso, ou a divida
calculam que é possível, utilizando re:cursos
toda está sujeita a um deságio?
do Fundo Monetário Internacional, do Banco _
O SR; PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Mundial, do Governo japonês e a garantia para
V. ~pode responder, Sr. ~stro.
_lanç?Jmentos de papéis que pudessem ser trocados por dívida antiga, é possível que a dívida
O SR. MIN!SlRO MAfLSON [)A NÓBREGA
desses países se reduzam_ a um ritmo de cerca
- Aqui, cabem dois esclarecimentos. O que
de 15,20% ao ano. O que significaria dizer,
disse é que o mercado seçundário de títulos
da dívida pública, de títulos da dívida externa
no caso brasileiro, reduzir a dívida com os
bancos, num período de 3 anos, à metade,
brasileira representa de 3 a 6% do total, ist.o
é, as pessoas que comparecem ao mercado
o que reduziria, por seu turno, fortemente, o
secundário, oferecendo papéis com desconto,
encargo da dívida e aliviaria, também, de forno total, isso representa de 3 a 6%. Portanto,
ma importante, o fardo representado pela re~
não se pode generalizar, porque generalizar,
messa de recursos reais ao exterior. Mas é
além de tudo, seria imaginar que o Fundo
claro que Isso vai depender de uma série de
Monetário Jntemacional, o Banco My_ndial es-_
circunstâncias, 'inclusive, da existência de um
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tariam indo ao mercado oferecendo a sua dívi-

da com desconto. Quem diz isso é porqiJe
não conhece o miniJÍlo de funcionamento ou

da estrutura da dívida externa brasileira. O desconto é oferecido hoje apenas para a dívída
com os bancOs.
Em segundo lugar, cabe outro esclareci-

mento: na margem, nem todos os Bancos
estão dispostos a vender a sua dív:id?l por 28%.
Existem Bancos_que estão dispostos a permanecer no País, ainda por dezenas e dezenas
de anos. Eles podem esperar.
Digamos a 28%. Fizemos uma pesquisa no

mercado, e perguntamos: a 28%, -quanto se
compra de dívida externa? A resposta de muitos operadores no mercado é de 50 a 100

milhões de dólares. E, se eu quisei" comprar
1 bilhão de dólares de dívida externa-desconto, encontro, vendendo por 28? Não! Na- ri'lédia. segundo cálculos efetuados pelo Banco
Mundial e por outras instjtuições, se juntássemos toda a dívida extema para a troca, ela
poderia dar um deságio entre 30 a 35% e
não de 72%, generalizadamente, como as pessoas aqui imaginaram e multo nienos sobre
toda a dívida, mas apenas sobre a dMda bancária.
O SR. AFONSO SANCHO -

Muito obri-

gado.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)....:.

Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Lira.
O SR. RAIMUNDO URA (PMDB- PB. Sem

revisão do orador.) -Sr. Presidente do Senado Federal, Senador Nelson Carneiro; Sr. Ministro da Fazenda; Dr. Maíls_on da Nóbrega;
Srs. Senadores, sem dúvida o Plano Verão
conseguiu tirar totalmente a possibilidade, no
momento, de wna hiperintlação. Isso trouxe
uma tranqüilidade para a economia brasileira.
Mas existe hoje, Sr. Ministro, um fato de extrema importância, que poderá comprometer todo o sucesso da economia nacional e, inclusive, impossibilitar um crescimento positivo
no ato de 1989. Vamos falar aqui dos efeitos
da greve geral e da chamada greve seletiva.
foi publicado, tanto pela Fiesp, como por
outros órgãos de representação, que o prejuízo da última greve geral pcou e~_!.omo de
1,6 a 1,8 bilhões de dólares, o que representa
aproximadamente de 0,4 a 0,5 do PIB. As conseqüências económicas desse prejuízo que todos conhecemos, é a queda da massa salarial,
ou do salário real, ou ~ queda do número
de assalariados, considerando ainda que acarreta o desabastecimento e "o ágio, trazendo
ainda, em conseqüência, com a Continuação
da corrente, a crise _económica, o desinvestimento, a recessão económica e, em último
estágio, o próprio caos económico. E esse
caos económico traria também, sem dúvida
alguma, porque isso vem acontecendo em todos os países onde isto ocorre, a desestabilização ou a destruição das pr6pri22s instituições políticas.
Falei aqui, inicialmente, Sr. Ministro, em greve seletiva. A greve seletiva é aquela em que
a central sindical escolhe uma mpresa de

componentes onde normalmente só ~te
aquela que vai parar várias linhas de montagem do_ produto fmal. Assim, para que não
chame a atenção da opinião pública nacional
para, vamos supor, uma indústria automobilística, então, eles fazem opção por uma greve
seletiva. Param uma fábrica de eixo e, em conseqüência;· recfuz-se a produçãO de automóveis, levando ao desabastecimento e ao ágio,
sem levar em consideração também a queda
do recolhimento dos impostos, ICM.IPI, prejudic;mdo_ também os e$dO$~ os municípios
e a União.
A nossa_ pergunta é a seguinte, .Ministro:
Qual o motivo da demora do Governo em
_d~flllii -a pÇ_]ítica salarial e, com rriais urgência
ainda, a recuperação das perdas salariais?
As Centrais Sindicais, especialmente a CUT,
estão radicalizando suas posições com o objetivo de dificultar ou inviabilizar a negociaçáo?
Esta é a pergunta baseada nesta pequena retrospectiva que fiz aqui, Sr. .Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CameÍró) -

Com a palavra o Sr. Ministro Maílson da Nóbrega
O SR. MINISTRO MNLSON DA NÓBREGA
~.Não
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livr_e_ no campo salarial entre empresários e
trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -

Deseja V. Ex replicar?
O SR. RAIMUNDO URA -

Sim!

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -

Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. RAIMUNDO LIRA (PMDB- PB. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. senadores, vou_ apenas complementar este assunto que considero de extrema importância.
Entendo, Sr. Ministro, que, talvez através do
Ministério_do Trabalho, deveria haver um esclarecimento, não sei de que forma, à classe
trabalhadora de modo geral e mostrar que,
à medida em que a produção nacional é reduzida em função das greves, logicamente os
maiores perdedores são os próprios trabalhadores. Entendo que este esclarecimento deveria ser feito.
Por outro lado, o Governo deveria ser muito
mais ágil, porque estamos praticamente há
45 dias discutindo este assunto- da reposição
salarial. Para a maioria da opinião pública, o
próprio Governo é tidO cámo menos atuante
nestã área: Logicamente, o governo tem dito,
sísterJ1atiCamente, que o ideal é que haja ur;nª
-neg61:iação direta entre trabalhadores e empresários, mas temos toda uma cultur~ de_ que
é o Governo quen1 traça a política salarial do
País. Então, entendo que o Governo tinha a
obrigação de, com maior rapidez possível, resolver este problema da reposição salarial e,
a -partir daL procurar traçar uma política de
médio e longo prazos onde nós chegássemos
a atingir esse nível de entendimento entre trabalhad_ores e empresários.

há dúvida de que têm sido_ difíceis
·as negociações entre o Governo, os representantes dôs- trabalhadores, basicamente _,das
Centrais Sii1dicais. e os eillp-resários, em tomo
não apenas da política salarial- nem come_çamos a discutir- rsso âirida ~mas da chamada reposição, etn qUe as posições passa(am
para extremos muito grandes. Os empresárfos
oferedam_ ~ma· reposfção sala-rial em tomo
de 7% e os trabalhadores, espe.cialmente a
CUT, falavam em reposição de até 90%, _o
que saira alegrar os trabalhadores de um lado
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) e desagradá-los de outro porque a economia
reagiria inapelavelmente e acabaria, pelo pro- Concedo a palavra a V. Ex~. Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO MAfLSON DA I'IÓBREGA
cesso perve~q_ da _infl~ão, por reduzir o que
--Ilustre Senador Raimundo Lira, creio que
Seria uma conquista.
A demora na definiÇãO desSa posiçáo, de- --a percepção de que a greve é um direíto-inaJiecorreu da expectativa que o Governo tinha llável do trabalhador, é um instrumento de
de que era possível convergir numa discussão barganha que, historicamente, serviu para amentre empresários e trabalhadores para um pliar, de forma ordenada e adequada, a partici~
riúmero que fosse-. razoável com um meca- pação do trabalhador na renda nacional, pode
nismo de reposiçáo salarial e compatível com -ser-um instrumento contra ele, se utilizado
o momento que a economia brasileira atra- de maneira contrária aos interesses da economia do País, e dos próprios trabalhadores.
vessa. Infelizmente isso não foi possJvel e o
Governo ·não tem outra alternativa senão exerEu não sei se deve caber ao Ministério do
cer sua função _que é_ governar.
Trabalho- a tarefa de prestar esclarecimento,
Nós estamos concltdndo, trabalhamos ess_e
acho que isto vai dec(_)rrer de um processo
de amadúrecimento. Isso ocorieu em todos
fim-de-semana e entregamos hoje ao Presidente da República algumas medidas no camos países e, certamente, acontecerá conosco,
po de ajuste do plano, incluindo a reposição em que a greve tende a ser restrita a um iristrumento de defesa dos interesses dos trabalhasa1arial. Deveremos ter uma reunião final com
o Senhor Pfeside-nte da RepúbliCa, amanhã,
dores e não instrUmento político de grupos
às 9:30hs_ da manhã e é provável que amanhã
que têm como objetivo assumir o poder. Creio
anUnciemos não apenas a decisão em relação também que é chegado o momento de apr~s
à reposição salarial como os demais aspectos sarmos os estudos, por parte do Poder EXecude ajuste do Plano Verão.
tivo e por parte do Poder Legislativo, no sentido de regulamentar o mais rapidamente posAinda um esclarecimento: não começamos
sível a legislação .sobre greves. Na minha avaa discutir a questão salarial , mas eu apenas
queria reiterar o qUe infOrmei, aqui -num·a das
liação, essa é uma deciçsão que não pode
reiterações anteriores, que prevalece no Gotardar.
Em reSumo, percepçáO-àOS beOeffdos,
verno o consenso de que devamos caminhar
dos malefícios da utilização adequada ou inafirmemente para wn processo de negociação

a
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dequada do sistema de greves tem que caber
a toda a sociedade brasil~ir~. tem que ser um
processo ele aprendizado. Estamos -cõrivfVendo com isso agora, há ce_rca de 5, 6, 1O anos.
O proc_esso tem recn,Jç;lescido nos últimos

anos por força da exacerbação do conflito distributivo. Há uma sensação de perda nos traba1hadores, há uma sensação de perdã nos
empresários, há uma sensação de perda na
sociedade que decorre_ de um pro<::esso de
estagnação. Tado$ i1lrnejam ao desenvolvi-

mento. Como ele não se processa, por razões
que já comentamos anteriQnnente, há essa

sensação de perda que amplia os conflitos
sociais e dá marg~m a utilização inadequada
de um instrumento que ê cruciâl para que
o trabalhador mantenha e amplie a sua partldpação na renda nacional,
O SR. RAIMUNDO URA- Mufto obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -

Com a palavra o nobre Senador Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT.)

-Sr. Presdiente, Srs. Senadores, Sr. Ministro,
em primeiro lugar, e ~ntes de colocar algumas
questões sobre o .Pia,no Verão, gostaria de
cumprimentar o Ministro por ti-ês atiWdes rea-

listas.
Primeiro, a atitude reaJi$ta ~m relação à dívi-

da externa. S. Ex' não ~ucurpbiu à

cultur~_d~

moratória que nos feriu rnorta1mente desde

o Plano Cruzado e que significa, na realidade,

uma perda do sentido

~tico

da responsabi-

lidade contratual. Ele tem preferido o camirlho

da negociação que é melhor que o da conrontação, como demonstraram exemplos recen-

tes do Brasil, no Plano Cruzado, e do Peru,
no Plano INTI. Com a conf.ront;.ação não se

resolveram problemas, criaram-se outros
mais graves.
A rigor, realisticamente, eu acharia que o
problema da dívida externa é apenas a quinta
prioridade de tratamento. EU cOlocaria à_frente
o problema da inflação, o da desregulãmen~
tação, o da privatização, o da dívidá interna
(não porque ela ~eja elevada. em relação ao
PIB, mas porque ele tern que ser rolada dlaria·
mente) e, finalmente~ o da dívida externa.
A segunda atitude realista é a da identificação do problema central da sociedade brasileira, que_ é a falência do Estado. lnfellzmente
essa percepção da falência do Estado não_ encontra a solidariedacl.e em outros ramos do
Executivo que não Ofinanceiro._ Essa percepção não existe no Judlc::iáriÇ>, que agora_reivindícou polpudos aumentos reais de_ $8Iários_ como se o Estado não estivesse falido. Não é
visível, infelizmente, também nO Congresso
Nacidonal, que acaba de derrubar vetos relacionados a medidas que, ou red~m receitas
ou aumentam despesas, revelando, a~sim:
também, incompreensão do problema da fa-

-lência -de-Éstado. Há que fazer mea culpa.
A terceira atitude realista do Minstro é seu
endosso à tes_e da livre negQciação salarial.
Nada me parece mais exótico_ çio que ouvir
reclamos de que o Governo formule uma politica salarial. Ter uma politica salarial global-

mente aplicável é como calçar todas as empresas com um sapato só. iià_ um. "r'ner<::ado
-de- sãJárlõS onde rege a lei da oferta_ e dé!. procura, qUe não pode ser alterada por editas governameti.tais.
_
_
Q gue vou dizer é óbvio, mas s6 os gênios
enxergam o óbvio. De-dUas,_ Urna: Ou a fórmula
~~rial do Oovemo é realista e ele não precisa
formulá-la, porque o iTI$'Cado se encarregará
de praticá-la,_ ou a fórmula ê irrealista e uma
d_as quatro coisas pódenl acontecer. Tempo~
ranamente, as empresas red~em o seu lucro,
o que pare<:e útil no curto prazo, mas a médio
~e~a _lOiigo Praici Significará diminurção de invest:iTf!.entos e cte lm1pfeg05; ou as empreSas
proclii'arfcrepassar ô reajuste salarial aos preços ~e se o conseguirem anuiam, na realidade, O_autnentO real de saláriOs~; ou as erilpresas desempregam gerlte e então, alguns ficam
com o salário aumentado e outros com o salário zero do desempregai ou, o que é -mafs
freqüénte, as empresas emigram para a economia informal, onde só rege a lei da oferta
e da procura.
Voltando agora à questão do Plano Verão,
Sr. Ministro, minha leitura da experiência internadon<ll é que s6 tiveram êxito aqueles países
-que enfocaram a inflação.sob Ut'l} quádruplo
aSpecto simultaneamente: austeridade monetária e fiSCal, privatizaçaão de empresas, desregulamentação da economia e liberalização comercial.
No Plano_Verão, debruçou-se V. EX' sobre
· o primeírO-dos aspectos:- a aust~ridade monetária e fisc;.a(. Procurou manipular os instrumentoS de politica monetária, infeliZmente
-embotados entre nós. porque sendo o Governo o maior d~vedor, e, precisamente, ê quem
tem que pagar juro~. Em segundo lugar, a
política monetária está, entre nós, debilitada,
-porque praticamente desapareceram os depô~
sitos à vista, de modo que __a exisgência acresCida de depósitos compulsórios tem pouco
efeito sg_bre ~_expansão monetária.
Tentou V. EJr praticar a ~usteridade fiscal.
O programa cogitado ê bastante severo. lnf~
lizmente ele sofreu a corrosão do administrativo e o impacto negatiVo do coiporatismo.
Temos que reconhecer, ainda neste aspecto, que o Congresso não cooperou. Por exemplo, o projeto relativo a demissões de funcio- nários, assim <:amo- o relativo à privatização
de empresas, não foram aprovados. Mas, a
" rigor, tratava-se de uma responsabilidade fun- damental do Executivo. Não havia restrições
legais a demissões de funcionáriOs, e querer
partilhar com o Congresso essa responsabilidade ê expor-·se a um -grave risco, principal~
mente num ano eleitoraL
-- Também a privatização das empresas podia
ser realizada nos termos do art. 178 do Decre~
·ro::tei200,sendo desnecessária a participação legislativa.
T_oc;i_c;>$_ -~~~J1lqs_!:j:lA_e_ ~-s parlamentos são
PáffiCularmente expostos a Pi-essões regionais
e Corporatistas. Assim, o programa fiscal de
~"· EX' infelizmente está inconcluso e ~se _é
um motivo de inquieta~ã_o; porque a inflação
pode ressurgir.

Abril de 1989

_po~ outros aspectos não foram de maneira
a1guma abo"rádos no Plã.nQ Verão: um é a desre"9Wamentação, e o outro a liberalização co-inertial. Pelo contrário, o Plano Cruzãdo, imitado neste aspecto pelo Plano Verão, inStitUiu
a suprema_ regulamentação, pois que invocOu,
como instrumento, o c-ongelamento de salários e preÇos, técnica, há muitos séculos, provada inviável.
Des"a.Ponta-me, aliás, que V. Ext tenha várias
vezes couetamente dito que jamais fària o
congelamento de preços, por se tratar de ~ma
mágica, de uma ~)irotecnia. E a<:abou caináo
na fatal tentação. O controle de preços, assim,
como ou~as fgrmas de regulamentação, elevam custos, desencorajam a oferta, e dimi~
nuem a fiexibilidade da economia.
_·
O quartO pOnto que também- não foi abofdadQ é a liberali~ção -comercial.
_ Sr. Presidente,- talVei V. EX' me P~rrt:~!tfss_e
formular logo três ou cjuatrci perguntas, dando,
assim, tempo ao Miliistro pafa enunciar o seu
pensamento mais claramente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -

Se V~ Ex' deseji! somar os seus 5 _minutoS
aos outros 2, dispõe ainda de 2 minutos.
O SR. ROBERTO ÇAMPOS _"""'"': Primeiro,
qual é a percentagem do déficit das esta"tais
em relação ao PIB nos dois anos passados
e, por estimativa, neste ano?
SegU"ndo, qual é o superávit comercial espe-rado para este ano?
Terceiro, qual é o déficit esperado da Previdência Sod:II? E~ finalmente, o que pretende
o Governo faz..er em relação à liberalização comercial?

O SR..I?RESlO~I!' (N_elson Carneiro) Sr. Ministro, v_. EX' tem 7 minl,.rtos, Os 5__inic_iais
e os 2 da tréplica, para formular sua resposta.
. O SR. MINISTRO MAÍLSONi>A NÓBREGA
...;._Queria fazer,-em primeiro lugar, um comentário geral. De fato, não há possibilidade de
combate à inflação, combate duradouro, sem
que resolvamos essaS- questões aqui traziaas
pelo Senador RobeJto C~mpos e, de mais ou
menos [ntensidade, depei1âerá -das preferências do forrn.ul<;ldcir,_ de suas _convicçõ~s libe-rais, ou de sua compreens_ão_do_ estágio cultural, pofít:i_co, social e _econõmco por que passa
a economia brasileira.
t difícil imaginar que numa econàmia Com
o grau de indexação da brasileira seja pOssÍVel
promover uma queda substancia] da inflação,
e a sua sust~ntação a !'\ÍVeis baixos, num segundo momento, pela mera utilização do~ instrumentos clássicos; teoricamente,_~ evidente
que funcionaria. A literatura eOOnõmica, que
tem sido pródiga nos últimos anqs no e~e
das questões da inflação, na América Latina,
mostra casos em que a utilização p_ersistente
de políticas fiscais ortodqxas acaba por PrOduzir uma queda de inflação._O exemplo melhor
.que nós ternos na Améri~a Cãtina é o do Chile.
----Ã.CãbO ae-te:r·o.rrftrabalho prodUZido- _poi
economistas do B;!nco Mundial, que mosb:am, no entanto, que o Chile levou 1O_ anos
de aplicação pei'SiSt.ente de politicas ortOdoxas
para obter resuhados satisfatórios, o que seria
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difícil de lmaginar numa situação de economia
operando em um regime político aberto.

Gostaria de dar, também, um exmeplo de

que há casos de experiências bem sucedidas
com utilização da medida heterodoxa do con-

gelamento de preços no combate duradouro
à inflação: é o caso israelense, que evidentemente se fez acompanhar de um forte progra-

ma fiscaL Deve-se recordar que Israel chegou
a cortar, só em defesa, no orçamento o equivalente a 2% do PIB, o que mostra, em um
pais que tem que dar grande ênfase, grande
valor aos gastos com defesa, o que foi o esforço realizado pelo Governo do Primeiro Ministro

de então, Shimon Peres. É claro que podemos
realizar, pelo menos a níveis modestos e em

algumas áreas, ações na área_ da privatização.
E nesse ponto eu gostaria de comentar que
não basta a utilização do art 178 do Decreto-Lei n~ 200, parque ele cuida da extinção.
Mesmo assim, o Governo usou eSSe- dispositivo para a extinção de empresas como a
Embrater, o Geipot e a EBTU e outro roi o
entendimento do Congresso Nacional, que
nem isso poderia o Poder Executivo utilizar
para reduzir o seu tamanho.
O entendimento dentro do Governo, em algumas áreas do Congresso Naciona1, é de
que, salvo aqueles casos onde já está expres~
samente autorizada a privatização, como é a
hipótese das indústrias do setor siderúrgico
estatal, a decisão terá que ser aprovada pelo
Congresso Nacional. Não se pode privatizar,
portanto vender ao público, ações de uma empresa, sem aprovação do Congresso Nacional.
Poderia comentar que estamos fazendo um
grande esforço de liberalização comercial.
Aliás, isso está nas perguntas de V. E.xt
Primeira pegunta: quanto por cento do défi~
cit público é representado pelo déficil das estatais?
As empresas estatais, no conceito de déficit,
que é a necessidade de financiamento do setor
púb~co, são superavitárias._ Isto _é, no ano de
1988, as empresãs estatais financiaram seus
investimentos com utilização basicamente de
geração interna de recursos e terminaram por
reduzir o seu endividamento global, se nã_o
estou enganado, a1go como 2 a 2 e meio por
cento do PIB de superávit, em termos operacionais, isto é, descontada a inHação e a variação cambial.
Isto se deu, sobretudo, por um esforço que
o governo realizou, em 1988, de ajuste das
tarifas públicas de forma corajosa. Pagamos
um preço alto com a aceleração da inflação,
mas tivemos esse resultado. Melhorou çonsideravelmente a estrutura de capital das empresas estatais no ano. de 1988.
Esperamos que, no ano de 1989, esse desempenho, se não for igual, pelo menos se
aproxime disso.Mas a nossa expectativa é que,
tarnbêm em 1989, as empresas estatais serão
superavitárias em termos de necessidade de
financiamento de suas atividades.
O superávit comercial para 1989 é estimado
em 16 bilhões de dólares, o que nos leva a
admitir que sse crescimento que houve no
primeiro trimestre não deverá se repetir no
restante do ano, o que vai ser importante do

Quinta-feira 20

)343

ponto de vista da redução das pressões por
"Ministro, _como é que_ Vai fic...:ar a situaexpanSão monetária, causadas pelo superávit
ção dos preços de imóveis para venda.
comercial. Não pelo superávit em si, mas pela
Uma casa na Avenida W3-Sul, que vale
compra das divisas pelo Banco Central no
pouco mais de dez mil cruzados novos,
mercado de Câmbio.
está sendo vendida por duzentos e cinqüenta a trezentos mil cruzados novos.
Previdência Social: o déficit estimado para
1988- se. não me engano- foi da ordem
O que fazer para mudar essa poljtica deSuni€ma"
de 0,3 a 0,4% do PIB; para 1989, dicinte doS
novos encargOs trazidos à Previdência Social,
É evidente que isto aqui é uma afrrmação
mesmo com a aprovação da lei que cria contride desesperança de alguém que está perdenbuição social, o déficit da Previdência Social
do o seu poder de compra. Faço só esse regispoderá girar em tomo de 1 e melo a 2% do
tro para dizer, em seguida, que V. Ex' sabe
PIB, ainda não ternos números definWvos. As
que sou um político que não jogo~ nunca joúJtimas estimativas seriam da ordem de 1.4%,
guei no "quanto pior, melhor" .Inclusive quanmas este é um trabalho que ainda está s_endo
do fomoS convidados para estar no ministério,
conduzido pelo Ministério da Previdência Sopara discutir alguns pontos do Plano Verão,
cial.
lá estivemos e discutimos com V. fr
E, finalmente,Jiberalização comercial. Isso
Registro, também, que acredito ter sido um
nós temos feito de diversas formas. Bastaria
erro técnico, trabalhar-se com os juros reais
lembrar aqui uma série de medidas que foram
adotadaS em 1988. Primeiro urna revisão da
que foram praticados em fevereiro e março.
Mas esse é um assunto sobre o qual não adian·
tarifa, do sistema tarifário brasileiro, que não
se fazia desde 1967, Não é o idea1, ainda temos ta eu dizer o que penso. V. Ex" naturalmente
está convencido do contrário, e só o tempo
tadfas das mais altas do mundo. Sabe V. Ex•,
vai dizer se foi ou não um erro técnico. Deixanque para importar um equipamento, em aldo d_e lado o problema da técnica fmanceira,
guns casos, paga-se 70% de impostos e, se
nâQ tenho dúvida alguma em afirmar que esesse equipamento tiver um componente eleses juros praticados em fevereiro e março fotrônico. isso pode chegar a 100%. É inviável,
ram, indiscutivelmente, uma forma de injusdo ponto de vista do futuro da economia, protiça socia1, de injustiça distributiva Ao se aplimover a industrialização com um nível tal de
car preços congelados, salários congelados
gravame na importação de bens de capital.
e juros reais de 13%, 14% e 15%, evidenteFizemos uma redução da lista de produtos
mente, se fez uma transferência injusta para
com importação suspensa, reduzimos as exiaqueles que detêm haveres fmanceiros, sob
gências para aprovação dos programas de imo aspecto de_ justiça distributiva; mas esse é
portação, ampliamos as possibilidades de
um assunto de justiça.
aprovação desses programas, automaticaA minha pergunta não se refere nem a promente na base de 120 a 130% _do que foi
blema de técnica fmanceira, nem_ de injustiça
importado no ano anterior e reduzimos tamsocial. Seria mais com relação ao problema
bém, de forma substan_cial, as exigências para
de credibilidade. V. Bel' Sabe que hoje nós -Vivefinanciamento das importações. Tudo isso esmos um momento de quase uma letargia natá resultando numa ampliação das compras
externas, o que explica a previsão_de redução -- clonai, uma desesperança; as pessoas não
acreditam nas lideranças, não acreditam no
do superávit comercia1. Se tomannos em conR
GoVerno, _mão aç:redi~ no ConQresso, há um
ta os 3 meses iniciais deste anO, verificaremos
mOmento de desacreditar. Parece-me que esque as guias de importação estão crescendo
a um nível superior a 40% em relação ao mes- se clima se cria exatamente porque muitas
coisas que são afumadas acabam não acontemo período de 1988, o que mostra os primeic.endo. Recordo-me .que na ímplantação do
ros efeitos dessa poh'l:ica de liberalização.
Plano Verão foi dito, textUalmente, pelas autori~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) dades do_ Governo, que o mencionado Plano
Nobre senador, V. Ex" somou os 5 minutos
não iria gerar perdas salariais, não haveria pere os 2 minutos, de modo que- assim também
da do chamado poder de compra. Hoje, nós
o miriistro teve um prazo maiOr, de 7 ~inutos.
discutimos, com a maiortranqüilidade, a repoAcredito que todas as iridagações de V. Ex!
sição salarial entre Governo, empresários, tratenham sido respondidas.
balhadores, o que demonstra, claramente, que
houve perdas, porque se não houvesse perda
O SR. ROBERTO CAMPOS - Muito obrtdo poder de compra nós não estarímaos disgado!
.cutindo reposição sala_rial. Esses problemas,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) me parece, dificultam o relacionamento opiCOm a palavra o nobre Senador Affonso Ca- nião pública e Governo - colo nisso aí tudo,
margo.
- os poderes públicos.
_
O SR. AFFONSO CAMARGO (P1B _:_·PR. - Agora ater~me~ia a uma pergunta sobre salário mínimo. Nós_ estamos discutindo repoSem revísão do orador.) -Sr. Presidente, srs.
sição· salaria1; os jornalistas discutem, pennasenadores, sr. ministro, enquanto eu assistia
nenteJ;Tiente, reposição salarial e não estamos
aos debates de hoje, foi colocada na minha
discutiildo salário mínimo, como se a um salábancada, por um funcionário que não identifi~
quei, uma mensagem que me pareceu impor~
rio menor correspondesse um estômago menor e_ uma fo.me menor, ou para um salário
tant,e assin:t como_ um ato de representatimínimo con,-esponderia um estômago mínividade democrática. Uma estenógrafa gostaria
mo e uma fome mínima. Porque esse salário
de saber o seguinte:
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de 63 cruzados novos e 90 Centavos ficou

congelado durante os meses de fevereiro,
março e abril, quando o próprio GOverno
gistrou uma inflação.
.

re~

de sorganização fina] da economia por um pro-

cesso híperinfiacionáiio ou uma injustiça de7

-corrente de umél prática temporária -de juros
elevados? Não teriho dúvida em afirmar que
É essa a preocupação que eu tenho.
seria a provocada pela hipeônflação.
Senhor. minstro, li nos jornais que é uma
Temos reunido rio Ministério da Fazenda
intenção do Governo, prOjeto do Governo, de, economistas de todas as tendências: progresatê o final de seu mcmdato, elevar o salário
sistas; éorise!Vadores, do centro, do lado, da
minimo a 100 dólares, mt parece que foi t~ma direita, da esqUéda e em qualquer das tendêndeclaração do Presidente da República. -Per- cias não haverá consenso sobre se a prática
gunto: se, efetivamente, ·o GovernO vai çumPiir- -de taxas de juros foi correta ou não. Portanto,
essa promessa, essa meta, esse oQjetivo, porcomO diz y. Ex', somente o" futuro julgarâ.
que, efetivamente, é impossível, todos nós saMas- goStaifa- de- falar de uma experiência
bemos, pessoas viverem com esse sa]áriçl _míinteressante que nos ror mostiada por emprenimo que está sendo praticado hoje. Esta é "SáriOs -qUe- foram a Israel. Estamos citando
a pergunta que faço.
muito o e_);e_mplo de Israel, porque é um exemplo muito bem sucedido de combate heteroDurante o discurso do Sr. Seiwdor Aldoxo e ortodoxo à inflação. Alguém perguntou
fonso Camargo, o Sr. Senador Nelson
ao Presidente do Banco Central, Sr. Michael
Carneiro deixa a· cadeira da Presidência
Bruno, o que ele achava da taxa de juros que
que é ocupada pelo Sr. Senador Pompeu
.ele praticou, que foi de 15% reais ao mês.
de Sousa
Ele disse assim: "Eu acho que foi um erro
Retorna à presidência o Sr. Seriador
_':__A pessoa disse assim: ''E se ó Senhor tivesse
Nelson Camelro.
que tomar novamente essa decisão agora"?
Ele respondeu: "Eu tomaria de novo a mesma
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -- direção, porque é preferivel errar por excesso
Com a palavra o Sr. Ministro.
-nessa área do que por escassez".
A promessa que teria feito o Governo de
O SR. MINISTRO MAÍLSON DA NÓBREGA
-Obrigado, Sr. Presidente.
·
_ _ _
qUe não haveria perda salarial continua de pé.
Eu vou responder à per9unta da Esten6- O qúe nóS· diSsemos é -que não -é objetivo
grafa.
do Plano inflingir qualquer perda salarial em
Na verdade, o que existe, o que faZer? N3 relação· à média de 1988. O que houve foi
verdade, o aumento de preços de imóveis re~ Uina aceleraÇão de inflação no mês de janeiro,
flete, em primeiro lugar, um problema de de- acirn~Hio que se p_revia, quando se fez a Medisequillbrio entre a oferta e a demanda de imó- da Provisória n 9 32, (]ue-é do dia 15, e a inflação
veis. Certamente, poderá refletir um problema s6 fOi conhecida em. meados de fevereiro. O
de incerteza que as pessoas tendem a sair que houve foi uma acelaração maior do que
das aplicações financeiras para ativos reais. .a prevista na inflação nos meses posteriores
Espero que não seja isso. O que há, realmente. aO Plano Verão. E-é,Póf"iSsO -qoe o Governo
é que, com a redução das possibilldãdeS de está propondo:_ aevetãvir ao CongreSso Nainvestimento_no Pais, decorrente da crise eco- clonai-=- uma reposição para que aquela pronômica, decorrente da_ reduÇão Qo r:tfver de
messa seja cumprida. Isto é, não se pretende,
poupança do Governo, ·das pessoas, reduziu- -não Se deseja combater a inflação, reduzindo
se, tambêm a construção de casa$, tanto as salário real do trabalhador em 1989 em 1'elàcasas populares quanto as cas.as de classe .;ao -que era em 1988.
média. E o fenômeno se instala na economia:
--Firiâimente, a -questão do sa1ário mínlmó.
uma valoriza_ção de imóveis. O que fazer? Não Ninguém vai discordar, Senador, de que o sahá solução mágica para isso.
lário ·mínimo de NCr$ 63,90 seja um ntvel
Não há como imaginar uma solução para
insatisfatório. Ninguém vai discodar do fato
esse tipo de problema que não seja a do resta- de qUe o s~~o mínimo caiu em termos reais
belecimento das condições para que a econo- nos últimos anos. Caiu, inclusive, heSt.e Oovermia nacional volt~_ a investir, cOma investiu .no, por-fOrÇa da aceleração inflacionária. O
o ano passado, não a níveis brilhantes como que há é um desejo de evitar_ que ele caja,
há 15 anos, mas a um nível rãzoável pa"ra -em_ prlmeiro lugar, em segundo, é de premomover novamente a exPansãO dos neg'ódos vt:r algum tipo de recuperação. Estamos tra~
que gerariam o aumento da oferta de casas balhando nisso. Provavelmente, existirâ uma
e a redução dos seu,s _preços reais ou pelo
Proposta para o sal~rio mínimo de maio, que
menos não continuariam a subir tal como JmpUcaria um certo nível de recuperação, o
que não nos autoriza, porém, a imaginar que
agora.
Com relação aos juros @e_ V. ~ diz ter Por Um ato de única Vontade politica pro mo~
sido um erro técnic_o_o_u uma 1n]u5tlç-a-a!Stiibu~ VêsSemos uma recuperação substancial do
tiva, esta discussão. em relação a ~-9-e)ur~)S, --salário mínimo, jUsta, necessária, tecnicamenexistfrá em qua1quer lugar, aqui e a1hures. To- -te emBasaâa, sem danos à economia naciodas_ as vezes em ,que qualquer Goverfto fe:t nal, inclusiVe ao ti:abaJhador de salário miniuma política monetária ativa, no sentido de
mo.
servir_ çomo (~-~~to awa1iar do processo
Sei que V. EX• tem uma propOsta de projeto
de combate: à inflaçã9 ela provoca injustiças. -de-lerque-fixa- OSa1ário mínimo em NCr$
A questão é saber se essas injUs6ÇãSsi::! riam
120~00 a partir de 1~ de maio. Tenderia a dizer
J)ára V. EX' que, segundo os c:âlculos do govermalares se a política monetária não fosse praticada Qual é a maior it:tjustiça? ~-a de uma
nq, embora esse seja um nível adequado, isso

ao
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poderia voltar, como disse em outra ocasião,
como um bumerangue sobre o trabalhador,
porque isso poderia criar problema multo sério nos Estados, municípios, especialmente
nas- regiões menos favareçidas, que aQravariam_ terrivelmente suas finanças e na agricul~
tura (O Sr. P.residente, faz acionar as campainhas.)
Em resumo, ·achamos que deva existir wn
grau de recuperação do salário mínimo, mas
de forma tal que não venha contra o próprio
assalariado que percebe o salário mínimo.0 SR. PRESIDEI'!TE (Nelson C~melro) -

Multo obriga-da a V. ExO SR. f'RESIDéNTE (Nelson Carneiro) -

Senador Affonso Camargo, V.
car?

Ex' qtier -r€pli~

O SR. AFFONSO CAMARGO -

Sim. Sr.

Presidente.
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR.
~ém

revisão-do orador.)- Sr~ Mlnistro MaUsan da Nóbrega, gostaria ·apenas de dizer a
V. fr que estou me -atendo a um c:::ompromiss.o do Governo, de que o salário mínimo
atingiria até o final do mandato do_ Governo
algo equivalente a 100 dólares, e a minha pergunta é esta:· o Govemb preteiide CUmprir o
compromisso que assumiu publicamente ou
não? Inclusive eU recebi agora uma lnformitção 9e que em São Paulo, uma família de
dois adultos e duas crianças, C'omendo carne,
uma ração de uma pessoa, só, quer dizer, qUatro comendo uma ração de uma pessoa só,
está hoje calculada em NCz.$ 56,45, só a parte
de a1imentação. O que realÍnenfe é um probte:.. --ma sério.
Mas queria aproveitar e lhe fa:ter uma outra _
pergunta completamente diferente: com rela~
ção a esse acordo, celebrado no passado,-com
os bancos credores, da renegociação da dívida, em decorrência desse a'cotdo, houve contratos com OS bancos ·credores individualmen- ·
te considerados? Quer dizer, esses acOti:los
foram ê:elelirados desde quando? cOmo ficou
esse problema do acordo e dos contratos?
Q SR. PRESID_ENTE (Nelson Cam-eira)V.~

pode responder, Sr. MinístrO.

-

· O SR. MINISTRO MAfLSON DA NÓBRE-

GA- Em relação ao salário mínimo, o Governo pretende seguir a meta de recuperação
paulatina e se possível chegar ao nível mencjo-,
nado por V. Ex~
Se eu entendi bem, a sua questão com rela~
ção à dívida externa, é que não há acordos
individuais com os bancos, o contrato é um
ónk:o contrato, negociado com o cometê Q.e
14 bancos e a ele aderem todos os demais
credores do País. Esse contrato foi assinaçio
no dia 22/9/88 e cópia dele encamirlhado à
Presidência do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Muito obriQado a V. Ex"l
Com a palavra ohobre Uçler Senador Ronan

Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB -

MG) -

Sr: Presidente, Sr. Ministro, Srs. SenadOres,
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antes de entrar nas perguntas, quero fazer uma
confissão pública muito diferente do Senador
Iram Saraiva: não tenho nenhuma inveja e nenhuma frustração de não ser economista,
mesmo porque a ecoh0in1a_ d1amada Ciêndas Económicas tem se mostrado, ao longo

do tempo, exata na análise do que passou
e sempre duvidosa quando projeta qualquer
coisa. E esse descrédito nos veio de um ho-

mem que, quando visitou o Brasil, antecedeu
a sua forma de inteligência, do maior QI do
mundo, Herman Kahn, e toda a sua futurologia
e toda a sua projeção, na realidade, ficou desmoralizada em questão de meses, além do
lago, imenso lago.
_ _
_
_ .
Preconizo, Sr. f'i\inistro, há muito temp-o e

publicamente, e que_ro repetir agora diante de
V. 5(.', que o cargo de Ministro deve__ser do
político. Em nenhum momento desvalor_izo_ o
trabaJho dos técnicos, o seu conhecimeitto
e os dentistas econômlco-s, mas acho que
o estudo da economia pertence aos cientistas,
mas as opções são pOlíticas. E até defendo
a tese do mais competente Ministro que alcan~
cei, que foi o José Maria Alkimiri, que acompanhou todas as loucuras de Juscelino Kubits-chek e terminou o GovernO com úiità- dívida
inferior a 2 bilhões de dólares externa e uma
inflação de 20 e poucos· por cento. Mas, na
última vez que V. Ex!' esteve aqui no Seriado
anunciou para nós, e com uma euforia, princi~
palmente da Bancada governista, que havia
terminado com este negóc::io de moratória,
que_ tinha uma negociação, e d~u euforia. Eu
fiquei muito reticente, porque fui empresário
e eu fazia fluxo de caixa, que os economistas
falavam cash~ful/, e eu achei que ia estourar
no meio do ano. Eu e"rrei também - não
são só os __er:onomistas que erram- estourou
antes, e tivemos uma exportação tão extraordinária, um diferencial da balança, que foi o
terceiro do mundo, e que foi feito das nossas
reservas? .Outra coisa também que éu tenho,
há muito tempõ, me bãtido é o seguiil.te: a
culpa da inflação brasilelra é o déficit. Mas
como eu tenho escutado isto daí. Agora a Itália
terminou o ano passado com um déficit de
14% sobre o PIB e com uma inflação em
redor de 13%. E nós agora, segundo declara~
ções do Ministra Maflsan da Nóbrega, e acredito, não estou fazenda nenhuma iran!a, durante três meses só pagamos quando arrecadávamos, portanto, ficamos com zero de défi~
cit e mesmo assim tivemos Uinã inflação de
6%. Mas é claro que a culpa recaiu sobre con~
tribuições de clubes esportivos, etc. Mas, já
no ano passado o chuchu levou fama, e também não é novidade istO para nós. Então, Sr.
Ministro, para mim os dogmas do "econo~
mês", com sinceridade, sabe Sr. Ministro, "não
colam."
Comentava eu agora com o Seriador Jarbas
Passarinho, quando V. Ex' usou o termo "eco~
nomistas progressistas". Não conheço, meu
progressistas, nem retr6grados, conheço economistas. Porque, nas discussões e nos deba~
tes da Constituinte, tOdos, sem exceção, economistas do PDT, como os economistas do
PSB e coffio os economistas do PDS concordavam em tudo, plenamente. Ehtâo, nãO sei

a:

onde está a diferença, ainda não consegui per~
ceber a diferença. Aqui no Brasil, ainda não.
Jiá__alguns economistas, ai, do dito terceiro
Mundo que às vezes apresentam teses um
pouquinho diferentes.
Mas vamos às perguntas- são indagações
de valores, só para estarmos atualizados; não
quero fazer nenhum questionamento de or~
dem a V. Ex!' ter razão ou não ter razão.
Só queria saber o seguinte: quanto à transfe~
rência de r:ecursos do setor produtivo para
o setor financeiro, nos úJtlmos 4 anos, de
quanto foi, mais ou menos? Se V. Exl' não
tiver, não tem importância, se puder me reme~
ter, ficare[ muito satisfeito. E no Plano Verão,
C)Uanto se deu de transferência do setor produ~
tive para o setor? Uns dizem especulativo, ou~
tros diz.em fmanceiro.
Em quanto foi aumentada a dívida interna
-do Brasil, desde que V. Ex~ assumiu o Minis~
tério da Fazenda? Qual o total do débito interno do Brasil? Quãl o valor total da nossa dívida·
externa e seu serviço? Aqui tenho urna pequena dúvida: acho que estamos brigando pelo
valor da dívida e estamos sendo pegos pelo
serviço da dívida. Já não me preocupa o valor
da dívida, porque acho que ela é de todo impagável, mas o serviço da dívida. Acho que caímos _no fatalismo mercadológico. Uma tonelada de minério de ferro só vale 14 dólares
e os juros que toda vida, nos últimos 300 anos,
eram de 3 a 4 p-Or cento ao ano agora é 1O%,
11%, 22%, mas é o fatalismo mercadológico,
e nós como negociadores da dívida aceitamos
isso como um fatalismo mercadológtco.
Mas eu gostaria de saber se nós podemos
ter aJgum alento e se o Ministro se propõe
a ·negociar" ·o serviço da dívida, em termos,
não de fatalismo mercadológico, mas em ter~
mos de coisas razoáveis até dentro da tradi~
çáo?
A questão agrícola e dos juros, isso agora
é ·üma questão "menor" aqui, menor entre
aspas, em que os jUros pela nossa Medida
Provisória n 9 39, foram congelados, porque
estão_ congelados os produtos agrícolas, os
bancos tiveram que tomar o dinheiro no mer~
cada e estojo apresentando um débito. Estou
muito preocupado com o Banco do Brasil e
V. EX' deve estar também, porque é oriundo
daquela Casa~- porque já- Se fã]ou qUe haverá
uma transferência do Tesouro ou uma com~
pensação através do Imposto de Renda, para
que ~e po~~a liberar isso aí para sabermos
como ficarão os débitos dos agricultores. Eu
estou preocupado mesmo é com os agricul~
tores, porque algumas agências do interior estão dizendo para oS agricultores que eles têm
-q~e pâgar de acordo com a captação.
Finalmente, quero apenas dizer para V. Ex-'
que_ quand9 não se leyou em conta a demissão
em·massaproposta pelo governo foi porque
fizemos uma continha pequena de aritimética,
multiplicamos 90 mil funcionários, por -300
mil, por 13, por 2, e chegamos a um númeró
perto de 700 bilhões e pegamos a dívida inter~
na do Brasil, juros de 25% do o_fleff1J'ght um
dia e meio e deu mais. Então achamos, como
ciiriãm os· 3dvogados, deSpiciendo.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) COncedo a palavra ao Sr. Ministro Maílson da
Nóbrega.
O SR. MINISTRO MAfLSON DA NÓBREGA
- Bom, primeiro com relação a "economis~
ta". O senador se sente feliz em não sê-lo;
acho que ele padece de uma visão distorcida
que existe na economia brasileira, se me permite, senador. Em primeiro lugar, a idéia que
criamos, e que é uma mentira, no Brasil., de
que a solução dos problemas brasileiros se
daria pelo lado da economia. Como "econo~
mia" parece com ''economista", é por aí que
a gente va~ ffias na verdade não é assim. A
solução dos problemas brasileiros não é tarefa
nem dos economistas, nem dos advogadas,
nem dos políticos como V. Ex", que por não
ser econõmista sabe - eu não sei - usar
a retórica em benefício de suas teses.
Na verdade, é uma tarefa comum de todos
nós. Não é o economista que vai resolver o
problema, nem é_V, Ex", isoladamente, com
suas teses, das quais discordo como V. EX"
discorda das minhas. É um processo de deba~
te, de participação, .de saCrificio e solidariedade. E não apenas um processo de crítica,
às vezes procedente, às vezes destrutiva, às
vezes gozativa.
Se V. ~ fosse eConomista, por exemplo,
não faria a confUSão· que fez com relação a
déficit público de Brasil e Itália; para isto Serve
economista, parà asseSsorar políticos como
V. Exl';e tenho o maior· prazer em fazê-lo neste
momento, como economista em cargo pú~
blico. -

9

SR. RONAN- TrfQ -

Agradeço muito

a V. Ex~
O SR. MINISTRO MAÍLSON DA NÓBREGA
- Comparar o déficit público da Itália com
o Brasil não é privilégio de V. ~. mas de
uma grande quantidade de brasileiros. Um sujeito me disse, um·dia desses, que a Itália tem
um ·déficit de _nove· p()r cento, o Brasil tem
de quatro; a Itália não tem inflação; o- Brasil
tem. Mas nós estamos comp-arando laranja
com banana. Não há compatibilização possí~
vel nesse tipo de comparação,
Em primeiro lugar, como bem reconheceu
o Senador Affonso Camargo, a-dívida pública
it31iana tem outrcíperfil.
Em segundo lugar, o nível de poupança
Interna da Itália é diferente do nosso;· é mafor.
Em terceiro lugar, a Itália consegue vender
seus papéis, não apenas no mercado interno,
mas em Londres, Nova Iorque, Japão, etc. Por~
tanto, comparar a dívida bras1leira com a italiana, e daí extrair a conclusão de qaé não é
o déficit que causa a inflação, não é correto,
segundo a minha visão. O déficit é mau ou
ruim, não pelo déficit em si. O déficit público
não é ruim, desde que possa ,ser adequadamente financiada pelas forças dp Pals. Porque
ele pode gerar mais investimerl.,tos, ele pode
gerar mais infra~estrutura, e tudo isto ajuda
a desenvolver o País.
Então; esta confusão não pode existir. En~
tendo que deva s_er uma tarefa ingente dos
economistas fazer pelo menos isto, mostrar
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que essas comparações s_ão, no mínimo, equi-

vocadas.
Pede-me V. Ex', aqui, duas informações que
suspeito não existirem nas estatísticas brasileiras, mas vou fazer \lffi esfC?rço e ver se as
encaminho a V. Ex';. qual é a transferêncla

do setor produtivo para o setor ftnanceiro?
Na verdade, não existe. A1é o ponto em que
sei, não existe esta estatística. V. EJc!' poderia
dizer que é a quantidade dos juros. Mas as
pessoas poupam, e o juro é uma remUneração
para quem poupa. Não estou juStificandojuros
exagerados nem extorsivos, mas o jura é a
compensação pela renúncia que alguém faz
hoje do consumo para guardar para o futuro

e deve ser remunerado por isso. Quem condenava isso era a_ Igreja na Idade Média. Não
o faz mais. Era pecado naquela época cobrar
juros.. Hoje, a Igreja tem até banco!
Com relação ao serviço da divida, me permito mais uma vez discordar de V. Ex' Primeiro, ele não foi anunciado com euforia. Vou
mandar um documento a V. Ext de quando
anunciamos o serviço da dívida extema.

mo -

O SR. RQNAN
Eu disse: recebido
pela bancada do Governo com euforial.
O SR MAfLSON DA NÓBREGA - Dissemos que a negociação não soluciona os problemas da dívida externa. Ela é um passo apenas. O que o Brasil não poderia era ficar se
distanciando da comunidade internacional
por um processo que não o levaria a nada,
como não levou outros que usaram o mesmo
expediente.
Nós estamos trabalhando é para reduzir,
nio apenas a dívida, mas o seJViço áa dívida
tmnbêm. E temos condições de fazê-lo, se
formos capazes de_ realizar um programa eConômico coerente corn os objetivos_ de estabilização.
Agora, mais uma pergunta de V. Ex!' sobre
a dívida externa, se_ bem_ que também não
considero adequado comparar a gestão do
Ministro da Fazencta por um ano pelo que
a dívida externa ou interna aumentou.
O SR. RONAN TITo-:- Não estou comparando, só quero saber.

O SR. MINISTRO MA!LSON DA NÓBREGA
Ela é função de cai~ do passada. Mas,
se isso é importante para V. Ex', diria, a dívida
externa, na atual gestão do Ministério da Fazenda, teve redUZi_ndo o seu tamanho. A dívida
registrada passou do total de 107 para 102,3
bilhões de dólares. A dívida total, incluindo
as operações de curto prazo, caiu ainda mais,
caiu de 121,2 bilhões de dólares para 112,3
bilhões de d6I~nes. A dívida interna junto ao
púb)[co, não tenho _núm_eros aquj, mas tenho
valores relativos, passou de 9,4 por cento do
PIB para 112 por cento. Finalmente, a questão
dos juros agrtcolas. Está sob a apreciação do
Congresso Na<::ional uma medida provisória
que resolve defm1tivamente o assunto, isto é,
os agricultores vão pagar, nas operações GOTn
as instituições oficiais, que captaram depóstios em cadernetas de poupança rural, Banco
do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nor-

deste, Banco Nacional de Crédito Cooperativo

tão-sorilente a variação do IPC rnajs os juros
nçrmais do crédito agócola que variam 7; 8,
9, 1O, 11 e 12 e em alguns casos, dependendo
do tipo de operação em que está localizado
o· devedor. Isso se fará por um processo do
<lu-ai, repetindo experiência do BNDES, o Ban~
co do Brasíf vaí receber a diferença por um
periodo de 5 a 6 anos, por um encoritro de
contas com o seu· (mposto de Renda. Mas
os agricultores podem ficar tranqililos que não
vão pagar o custo da caderneta de poupança
nas--sliãs operações de crédito rural.
O -SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) quer replicar?

V.-~

O SR. RONAN TITO - Talvez replicar
não seja bem o caso, mas usar do meu tempo
para recolocar algumas coisas. Quando fiz as
perguntas não foi parajugiar o Ministro. Quem
vai julgá~lo é a História, não sou eu. Fiz as
perguntas para me informar. Não sabia que
Isso traria qualquer resistência por parte_ do

Mlnistro.Agradeço as informações prestadas. Não
• fiz nenhum jogo de palavras, mas houve um

político, há quase 100 anos, que fez um jogo
ele palavras. V. Ex' fala em retórica. Benjamin
Disraeli disse, certa vez "que exislem muitas
- maneiras de tapear os homens e uma ê mentir
descaradamente e_ a outra é citando estatísticas... Quem dfsse isto foi Disraeli, um homem
por nós todos, políticos, admirado.
De maneíra que um admíra, às vezes, a retórica do outro, e cada um usa o que pode.
Eu; Ef"!Tlinha retórica, V. ~ os números. Mas
Sr. Ministro, devo dizer a V. ExJ que quando
disse que não invejava ser economista é, principa1mente, por enfrentar a que V. Ex' tem
(Jue enfrentar. Mas _acho que desde o momento em que foi desmembrada a SoCiologia
da EConomia e a economia da Sociologia nos
eStudos brasileiros, os nO$SOs econon:üstas ficaram um pouco pedantes e os nossos soci6Iogos um pouco filósofos.
Gostaria de rever a economia casa;da com
a sociolgia, para que os números foss:em penSa'dos e encarados nas pessoas humanas.
Agradeço a V. EX" a a~,J.Ia_tão generosa que
acaba de dar e que, para mim, foi de grande
proveito.
-- Muito obrigado! ,_

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) V. Ex" deseja treplicar?
O.SR. MINIS1RO MAfLSON DA NÓBREGA
-Gostaria de prestar uma informação ao Senador, que entendeu de forma errada. Não
tenho nenhuma resistência. Apenas imaginei
que V. E:< quisesse julgar a atuação pelo inc::rep
mente da díVida como não foi o casQ, também
não va1e a pressuposição.
:~esar de ser eCOnomista, não d~fendo intranslg'êhtemente ~ nem devo fazê-lo --:-: o
papel do economiStã na- solução dos problemas brasileiros.
_
A economia, coino tal, é uma ciência. Não
aci-êditci qUe a. solução_do problema seja misturá-la com a sociologia. O que temos que
fazer, através do político - nisso concordo
inteiramente çom V. Ex", é a síntese de todas
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as idéias e de todas as ciências para governar
bem o País. MuitÕ obrigado.
O SR. RONAN

mo -Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca'!l~iro)
Vou conc.eder a palavra ao último ox:ador, que
é o nobre Senador João Menezes. A sessão
devé ericerrar às: 18 boraS ·e 41 minutos porque há uma sessão, depois desta. no plenário
da Câmara dos Deputados, no Congresso Nadona\,_çom uma larga pauta para ser ycrt;atja.

. QSR. JOÃO MENEZES (l'f'~- PA)Sr:Pre"sidente, Srs.-$enadores, Sr. Ministro,
quando V. ~ foi convocado pelo Plenário do
Senado Federal, fui uma "andorinha" que votou contra. Entendia que V. Ex' não_ precisaVa
_comparecer ao S~ado. E, para Usar, assim,
até um termo "gorbacheviano....V. EX' tem"
uma ação completamente transparente no
seu Ministério porque, todo dia, os. microfones
estão em quantidade diante de V. Ex', que
também está no video todas as horas; os jornais o estão noticiando toda_s as horas -todos
os seus passos _s-ão conhecidos pela poj)UIação brasileira.
De maneira que achava que não traria maior
conhecimento à casa a sua: presença:-Mas
V. Ex' declarou queaqui veio para falar sobre
. -r-_
o .Planp Verão.
Quero congratular-me em nome do _OQverno, e.om V. Ex" e prestar solidariedade a _toda
ação à frente desse Ministêrip e às medidas
que tem tomado. V. E>r disse que, com o Plano
Verão, tinha dois objetivos fundc,mentais: o pri~
meiro, evitar a hiperinflação e_ o seglmdo Seria
manter a inflação em planos razoáveis, o que
seria uma grande medida e da maior importância Mas V. Ex!' luta com dificuldades mala-:
res parqUe os problemas que o assoberbam
são de tod~ ordem.,___ Por ~emplo, os problemas sociais: greves; que teriam a açáo da produç_ão e dimimieffi os recursos do País;_greves
diárias _deSorganizam as nossas atividadeS.
Po~- dizer a V. ~ que, no ano de 1986,
tivemos 32.183.679 _dias/homens paralisadOS;
em 19_87_, tivemos 58.966.51 O di~/homens
paralisados; em j 988, tiveln os- 63.496.190
dias/homens paralisados. O número de gr_eyes
tambêm aumentou de ano para ano: em 1986,
foi. de 1.494; em 1987, de 2.289 e em 1988,
de 1.9!4.
·
Vê V. Ex' que ê muito dificil govemãr um
país, econOmicamente, nestã situã,ç~o cOntUrbada, cada dia. A par disso, as redamações
são de toda ordem. Es.cutamos o Sen~dor
Affonso Caroargo falar que o preço do aluguel
de um apartamento, na Ceilândia, custav5t dez
cruzados e, agora, custa Qm:entos. Recebo notícia do meu Estado do Pará,_ de um cidadão
que tem_ -um apartamento alugado por dias
cruzados novos por mês. Então, vê V. Ex!' que
Q_s problemas são complexos, ·que V. Ex~' não
pode atender a todo mundo. V. Ex' tem féito
o mfudmo, tem usado toda a sua cãpaCidãde;
toda a sua ciência e todo o seu conhecimento,
para enfrentar esses problemas naC_ionais e
internacionais que s~gem _a ;toda hora.
Quero fazer perguntas a V. Ex', não de a1tét
técnica, mas perguntas. digamos assim, popu-
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lares, para que eu tenha Um esclarecimento
ou se dê algum esdarecimento à população.
Uma delas é sobre a dívida interna das estatais;
qual o percentual da dívida interna das estatais

em relação ao total da dívida externa ao País?
Esta seria uma pergunta.
A segunda, o que V. Ex' acha que será me~
lhor: continuar essa política, no sentido de fomentar, cada vez mais, as exportações, ou que
pudéssemos mudar um pouco o rumo da polí-

tica económica no sentido de dar à população

mais pobre, menos abastada. melhores condições a fim de poder consumir produtos dos
Estados mais ricos ou mais desenvolvidos?
E a terceira questão, beiõ popular: V. ~
sabe que, hoje, se chegarmos à praia, em qualquer lugar, em qualquer boteco, para comprar

um pastel, não encontramos mais nada de

vinte centavos porque já custa dois cruzados
novos. Vinte centavos, o cidadão tem até vergonha de dar o preço. Esses vinte centavos,
_entretanto, há pouco tempo, representavam
duzentos cruzados!
Então, pergunto a V. EJci', se essa mudança.
do cruzado antigo para o cruzado novo não
tem sido um fator para afetar a inflação.
,
Como vê V.&, são perguntas simples; apenas aqui estou para solidarizar-me com V. Ex'
em nome do Governo e dizer: continue na
sua luta, que é difícil, mas nós estaremos alertas para fazer tudo o que for possível, para
o bem do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Ministro Maílson
da Nobrega.
V. ~vê que, ao termo desta longa sessão,
não são tão graves as críticas e terminam sempre amenas, na palavra do Senador João Menezes.
O SR. MINISTRO MAfLSON DA NÓ8REGA

-Aproveitarei a oporturiidade para discordar
de wna afirmação feita pelo Senador Joào
Menezes, já que estamos polemizando. É útil
a presença do Ministro numa sessão desta,
ainda que não diariamente, tanto o Ministro
da Fazenda, como seus assessores, cOmpareceram à imprensa para prestar informações
amplas e transparentes sobre o que passa na
economia brasileira. A imprensa consegue até
obter diálogos de discussões fechadas do Governo. É, realmente, uma imprensa muito
competente.
Mas é sempre com satisfação que compareço a esta Casa do Congresso Nacional. E
o Senador João Menezes me faz três perguntas. A primeira, sobre a dfvida externa, nobre
Senador, eu troxe todas as informações e nenhuma ou quase nenhuma, das que me foram

feitas, versaram sobre isso. A primeira foi do
Senador Jamil Haddad e, agora, de V. EX' Tenho sobre dívida externa tudo, menos dfv:ldas
por estatais, Estados e Municípios. Prometo
enviar av.~' brevemente, informações sobre
a participação das empresas estatais no total
da dívida externa brasileira Sei apenas que
o setor públ!co, como um todo- aí incluídos
os Estados e Municípios, a União e as empresas estatais, as três esferas do Governo está em algo como 80% do total.
A mudança do cruzeiro para cruzado e, agora, a perda de 3 zeros, foi feita . no sentido
de reduzir cuStos das empresas e -deis pessoas,
na manipulação de núineros gigantescos de
zeros. que decorrem de um processo inflacionário crónico e acelerado em que vivemos
nos últimos anos. Mas reconheço que, em
alguns casos, isso pode ter criado alguns problemas. Procuramos evitar que Isso ocorresse,
mas o-arredondãmento pode ter causado um
aumento maior de preço, em produtos que
não são importantes no total, Há casos curiosos: eu soube, wn dia desses, que um trabalhador rural escreveu ao Governo, protestando
pela retirada dos 3 zeros, porque ele tinha,
· pela primeira vez, começado a ganhar em contos de réis, qüe era um negócio que s6 os
ricos possuíam. Como retiraram três zeros,
ele voltou a ganhar abaixo de mil cruzados.
A o1,1_tra questão de V. Ext é sobre consumo?
Posso pedir para v.-EJr repetir? Eu rião entendi
bem.
O SR. JOÃO MENEZES- V. El<' não acha
que, ao invés dessa política de se aumentar
cada vez mars _as condições para a exportação,
seria melhor que se pudessem criar melhores
concUçôes para as classes menos favorecidas
consumirem mais os produtos que produzimos nos grandes estados?
O SR. MII'!ISTRO MA!LSON DA NÓBREGA
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Entendo que o que se tem de fazer é balancear adequadamente o que v<;U para o exterior
de forma competitiva e aquilo que fica no País
e nunca permitir que um aumento excepcional
e imprevisto das exportações se faça em detrimento do abastecimento do mercado inte_rnQ.
É ruim intervir no mercado de exportação,
mas o Governo o tem feito em várias ocasiões.
Naqueles momentos em que a exportação
acaba por gerar tensões internas, aumento de
custo e desabastecimento ao consumidor nacional, o Governo não tem hesitado em agir.
Fizemos isso rec;:entellJente no caso das ~
portações de carne, e em outras ocasiões_em
e;<portações dos produtos agrícolas ou de matérias-primas.
OSR.JOÃOMENEZES-Sr.Ministro,gos-

taríamos que V. Ex' nos enviasse a relação
da dívida das estatais concernente à dívida
externa geral porque estamos elaborando wn
projeto de lei nesse sentido. Muito obrigado!
O SR. PRESIPEtiTE (Nelson Cameíio) Sr. Minfstro,_a_Me_sa agradece a_ V. Ex' pelo
seu comparecimento e pelo fato de haver
atendido, dentro da escassez do tempo, às
interpretações que Jhe foram feitas.
Lamento apenas que os nobres Senadores
Albano Franco, Carlos Chiarelli e Almir Gabriel, por estar findo o tempo da sessão, não
tenham podido fazer as suas interpelações.
Mas encaminharei a V. Ex' as indagações des-ses três ilustres parlamentares, wna Qas quais
já tenho em mãos: a do nobre Senador Albano
Franco.
Siio as seguintes as indagações do Senador Albano Franco.

ATO DO PRESIDENTE N• 116, DE 1989

- Ora, Senador, as duas coisas não são inO Presidente do Senado Federal, no uso
compatíveis. Muitos paíSes cresceram arrastadas atribuições que lhe conferem os artigos
dos por um processo de exportação. O exem52, item 38, e 97, inciso N, do Regimento
Interno e de conformidade com a delegação
plo mais recente são os países asiáticos, nos
quais acabou-se por beneficiar o consumo inde competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Çomissão Diretora n<? 2; de 1973,terno. V. EX" tem um exemplo claro, no Brasil
recente, que é o da indústria de frangos. A
ve nomear Nísio Edmundo Testes Ribeiro,
exportação de frangos em quantidades exTécnico Legislativo, Casse Especial, Referên~
pressivas, inegavelmente, trouxe wn beneficio
cia NS-25, do Quadro Permanente do Senado
para o·-consumldor interno, porque isso exigiu
Federal, para exercer, em substituição, o cargo
um aprimoramento, um aumento da competide Diretor da Secretaria de Servíços Especiais,
código SF-DAS-101.5,_dõ Quadro Perm_anentividade" da indústria nacional de frangos, que
se traduzi_u em menores custos para o consute do senado Federal, a partir de 18 de abril
midor e uma qualidade também melhor para
de 19"89, durante o impedimento do titular.
aqueles que compraQl frangos no comércio, .
Senado Federal, 18 de abril de 1989. nos supermercados, nas pequenas mercea- Senador Nelson Cameiro, Presidente do Senado Federal.
rias e assim por diante.

resol-
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 42• SESSÃO, EM 20
DE ABRIL DE 1989
1.1 -ABERTURA

dÇlS.
SENADOR ALFREDO CAMPOS -ln·

1.2 -EXPEDIENTE

confidência Mineira

1.2.1 -Mensagem do Governador
do Distrito Federai

-N' 25/89---DF (n• 16/89, na origem),

restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.

1.2.2- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n9 84/89,
de autoria dó Senador Aureo Mello, que
discipüna a aplicação dos recursos finan-

ceiros de que trata o artigo 159, r. "c",
da Constituição, institui Fundos Constit_ucionais de Financiamento Regional e dá
outras providências.

-Projeto de Lei do Senado n9 85/89,
de autoria dos Senadores Divaldo Suruagy
e Marcondes Gadelha, que dispõe sobre
o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte.

1.2.3 -Discursos do Expediente
SENADORGD&!BÓUIDECARVALHO
-

cha de Lima pe-rante a Comissão de Relações Exteriores da Câmare~ dos Deputa-

Exercicto do direito de greve.

SENADOR JOÃO ME/'IEZES- Direito

de greve.
SENADOR MARCO MACIEL- Faleci·
menta dÕ gramático Celso Cunha.

SENADOR JUTAHY MAOALH<iESIneficiência da ação governamental na liberação de recursoS e ·no cumprimento
de regras contratuais junto ao Banco Mundial.
SENADOR NABOR JÓNIOR- Condusão das obras de~ rodovia BR-364.
SENADOR LOUR!VALBAP71STA-Ex·
posicão do Embaixador Paulo Tarso Fie-

1.2.4- Leitura de projetos
--Projeto de Lei do Senado n? 86/89,
de autoria do Senador Itamar Franco, que
dá nova redaÇão ao inciso V do art. 4~> da
Lei n9 4.595, de- 31 de dezembro de 1964.
-Projeto de lei do Senado no 87/89,
de autoria do_ Senador Jutahy Magalhães,
que dá competência ao Senado Federal
para aprovação prévja à escolha dos titulares dos cargos qlie especifíca.
- Proje_to de Lei .d_p_ Senado _n?
88/89-CólnpTementar, de autoria do Senador João Menezes, que regula o direito
de greve dos Servidores Públicos Civis e
dá outras providênç_ias.

Veto parcial aposto. ao Projeto de Lei
do DF n~ 5, de I 988, que dispõe sobre
os vencimentos dos Conselheiros, Audi~
tores e Membros do Ministério Público do
Tribunal de Contas do Distrito-Federal. Votação adiada por falta de quorum.

1.3.1 -Comunicação da Presidên·

da
- Transferêrlcia do horário da sessão
conjunta convocada para o dia 25 do cor·
rente, às 14 horas e 30 mínutos, para às
18 horas e 30 minutos.

1.3.2 -Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão.
IA-ENCERRAMENTO
2 -DISCURSO PRONCIJ'ICIADO

1.2.5- Comunicação da Presklên-cia

EM SESSAO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Aureo Mello, profe-__
rido na sessão de 13-4-89.

-Transferência para o dia 3 de maio
próximo da comemoração do Dia Nacional da Mulher.

3 -ATO DO PRESIDENTE DO SE·
NADO FEDERAL
-N•l!7, de 1989.

1.3-ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara 0 9 2, de 1989
(n' 1.516/89, n• origem), de inici•tiva do
Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o ouro,_ativo financeiro, e sobre
seu tratamento tributário. Discuss§o en·
cerrada,ficando a votação adiada por falta
de quorum~ após parecer favorável sobre
o projeto ·e contrário às emendas, proferido
pelo Senador Edlson Lobão, tendo usado
da palavra os Senhores Ci.d Sab6ia de Car~
valho, João Menezes, Roberto Campos,ltam?J:r Franco, Chagas Rodrigues, Edison
Lobão e Mansueto de Lavor.

4 -INSTITCITO DE PREVIDÊ'ICIA
DOS CONGRESSISTAS

-Ata da reunião do Conselho Deliberativo.
-Atos do Presidénte.

5- ATA DE COMISSAO
6- MESA DIRETORA
7- LIDERES E VICE·LIDERES DE
PARTIDOS

8 - COMPOSIÇAO DE COMIS·
SÕES PERMANENTES
-
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁACO DO SENADO FEDERAL

OI.4RIO DO CONGRESSO NACIONAL

PASSOS PORTO
Diretor·Geral do Senado Federal_
1\GACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Impresso sob a responsab•hdade da Mêsa do Senado Federal

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

Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTI_NHO MADRUGA

Exemplar Avulso ................._.••.••••. , .............. NCz$cQ,06

Diretor Adjunto

T1ragem. 2.20_0~xemplares.

Ata da 42" sessão, em 20 de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidênda dos Srs. Nelson Carneiro,
Alexandre Costa e Pompeu de Sousa
As 14 HORAS E 3Qj111IY(JTOS.AÇHAM-SE
PRESENTES' OS SRS. SENADORES:
Nabo r Júnior - Odadr- Sciai'es· ..:.... Olavo
Pires - João Menezes- Jarbas Passarinh.o.
-

Carlos Patrocínio -

Antonio -Luiz Maya -

Alexandre Costa - Edison · L.obão - João
Lobo- Chagas Rodrigues- Afonso Sancho
- Cid Sabóia d_e Carvalho --:-- Lavoisier Mciia
- Marcondes Gadel6~~- Humberto Lucena
- Raimundo Lira - Marco Mac:iel - Ney
Maranhão- Mansueto de Lavor -João Lyra
- Lourival Baptista - Luiz Viana - JLttahy
Magalhães - Ruy Bac:elar- Gerso11 Çam~ta
-Jamil Haddad- Nelson Cãri'J,e:iro- Itamar
Franco- Ronan Tito- Mário Covas- Mãuro Borges - [ram Saraivà ·- Irapuan cOSta
Junior- Pompeu de Sousa -Maurício Corrêa - Meira Filho - Louremberg Nunes Rocha - Mendes Cana_le - Wilson Martins Affonso C"arri-argO--José Richa- Jorge Bornhausen- Dirceu ~melrO_;_' Nelson Wedekin - Carlos Chi_are11i.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A lista de presen_ça acusa o -comparecimento de 46 Srs. Senª-dores. HavendQ número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1" Secretário proCederá à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte:

Mensagem
DO GOVERNADOR
DO DIS1RITO FEDERAI
RestltuJndo autógrafos de projeto de
lei sancionado:
N• 25/89-DF (n• 16/89, na origem), de 20
do corrente, relativa a_o Projeto de Lei do DF
n9 3, de 1989, que ãuloriZa O Põder ExecUtivo

a-abrir créditos adicionais até o limite de NCz$
402.898269,00 (quatrocentos e dois milhões,
novecentos e oitenta e_ nove mil, dl,llentos e
sessenta e nove Cruzados novos) ·e- dá oUtras
providências. ·
·
(Projeto que se transformou na Lef n" 16,
de 11 de abril de 1989).
PROJETO DE LEI DO SENADO

1'1• 84, de 1989
,Díscipiína a aplicaÇão dos recursos financeiros de que trata o artigo 159, /,
"c",. da .Constituição, Institui Fundos
Constitucionais t;ie Financiamento Regional e dó outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
.Arl 1~ Para a aplicação dos recursos financeiros de que trata o artigo 159, l, "c",
da Constituição, ficam instituídos os seguintes
Fundos Constitucionais de Financiamento Regional:
.
1- Fundo Constitucional de Finam::iamento do Nordeste (Fune), operado pelo Banco
do Nordeste do Brasil S/A (BNB);
11- Fundo ConSfitucionaJ de Financiameri~
to _do Norte (Funo), operado pelo Bc,.nco da
Amazônia S/A (Basa);
III- Fundo Constil:ucional de Financiamento do Centro-Oeste: (Fuceo), operado pelo
Banco_do Brasil S/A .
Parágrafo únlc:o. A partir de sua instalação
e funcionamento, o Banco de Desenvolvimen~
to do Centro-Oeste, criado pelo artigo 34, §
1ç• do Ato das Disposições Constl~cionais
Transitórias, passará a operar o Fuceo em
sul;:lstitulç~o ao Banco'-'---dp Brasil S/A., o qual
a ele transferirá a totalidade do património desse fundo.

Art. 29 Os Fundos Constitucionais de F.inanciarrlento Regional têm por objetivo a j:>roM
mOçáo do desenvolvimento s6c::io-econômico
das regiões Noideste, Norte -e Centro~Oeste,
de acordo com os planos regionais de desenvolvimento aprOvadas pelas Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene),
Superintendência de DeS,envolvimento da
Amazônia (Sudam) e Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro~Oeste (Sudeco), respectivamente, e nos termos da prese.n~ lei.
Art. 3 9 Entende-se, para os efeitos desta
Jei, por:
I - Nordeste, a região formada pelos EstaM
dos do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, PernambucO, Alagoas, Sergipe e Ballia, e ainda pela área do EStado
de Minas Gerais compreendida no Polígono
das Secas;
ll- Norte, a região formada pelos Estados
do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará,
Amapá e Tõcantins;
m- Centro-Oeste, a região formada pelos
Estados de Qoiás, Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul, e ainda pelo Distrito Federal.
Parágrafo únfco, Até a instalação dos f:s..
tàdos de Roraima e Amapá, nos termos do
artigo 14 do Ato das Disposições_ Constitucionais Transitórias, contiou;::trão formando a
região Norte, para os·efeltos desta lei, os Tenitóri~ Federals de Roraima e Amapá.
Art. 4 9 Comporão os recursos dos Fundos Constitucionais de Fmanciamento Regional:
1-3% (três porcento) do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de_ qualquer natureza e sobre produtos industrializados;
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II- os retornos e resultados, de qualquer
natureza, das operações que realizarem;
m- contribuições, doações, financiamentos, repasses e outros recursos fmancelros que
lhes forem c-oncedidos;

IV- dotações orçamentárias que lhes forem destinadas e outros recursos previstos em

lei.
Art. 59 Os recursos financeiros de que trata o inciso r do artigo anterior terão a seguinte
distribuição:
r-50% (cinqüenta por ce-nto para o Fine;
D-28% (vinte e oito por cento) para o Pu-

r

no;

lli-22% (vinte e dols por cento) para o
Fuceo.
Art. 6? São beneficiários dos recursos dos
fundos pessoas fisicas e jurídicas, inclusive

cooperativas de produção, que desenvolvam
atividades produtivas privadas nos setores ru-

ral, mineral, industrial, agroindustrial, comercial e de prestação de serviços das regiões

Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
Art. 79 A aplicação dos recursos_dos Fundos ConstitUcionais de Financiamento· Regional obedecerá às seguintes diretrizes básicas:
r- os financiamentos somente serão concedidos a setores produtivos privados, em gerai, das regiões beneficiadas;
n- serão priorizados os empreendimentos
considerados de relevante interesse social e
econômico, com destaque aos executados
por micro e pequenos produtores, aos que
exibam uso intensivo de mão-de-obra e aos
que incorporem significativo aprimoramento
tecnológico;
-DI- os juros _e encargos financeiros, bem
como os prazos s"erão fixados diferenciadamente, em função _da pressão social, econômica e tecnológica de cada empreendimento,
assim como de sua localização;
lV-criterioso uso dos recursos. com obseiVância da boa técnica bancária, de forma
a assegurar racionalidade _e eficiência às apli·
cações;
V- as garantias prestadas pelos beneficiários deverão ser compatíveis com a realidade
econômlca do setor produtivo envolvido pelos
financiamentos, porém assecuratórias da integral amortização dos mesmos;
VI- a distribuição espacial dos financiamentos será feita de forma a atender, o mais
eqüitativamente possível, em razão de suas
condições sociais e econômlcas, os Estados
integrantes de uma mesma região;
VII-a vedação de aplicações a fundo perdido;
VIII- a orçamentação semestral das aplicações;
IX- a conjugação de crédito com a assistência técnica, no caso de setores produtivos
tecnologicamente carentes;
X-a pfôteção ao meio ambiente, nos termos das políticas adotadas pelos governos
federal e estaduais.
§ 19 Metade dos recursos a que se refere
o inciso I do artigo 59 será pelo Fune aplicada
na região semi-árida do Nordeste, delimitada
pela Sudene.

§ 2o POderão os recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento Regional
ser repassados pelos bancos operadores, mediante convênios, a bancos oficiais dos Esta·
dos situados nas regiões abrangfdas, bem como a cooperativas nestas localizadas. desde
que exibam capacidade técnica e estrutura
operacional e administrativa que os habilitem
a realizar os financiamentos de que trata esta
lei.
- Art. 89 Respeitado o disposto no artigo
anterior, aos Conselhos Deliberativos da Sudene,_Sudam e Sudeco compete, quanto à aplicação, nas regiões Nordeste, Norte e CentroOeste, respectivamente, dos recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento Regional:
I - definir, com base nos planos regionais
de desenvolvimento. aprovados por essas
agências, prioridades e políticas de financiamento;
II- aprovar, com base em proposta enviada pelos respectivos bancos operadores, normas, procedimentos e condições operacionais e de a.çJministração, inclusive quanto a
juros, prazos e garantias;
DI- aprovar os orçamentos e as prestações
de contas s_em~strais enviadas pelos respectivos bancos operadores;
lV-aprovar, por proposta dos respectivos
bancos operadores, a indicação de bancos oficiais estaduais e c:ooperativas, para o repasse
dos recursos dos respec.fivqsJundos;
V- fJXar, com base em proposta dos res~
pectivos bancos operadores e com duração
semestral, o percentual c:orrespondente aos
recüfs_oS a serem aplicados em cada Estado;
VI- decidir, quando solicitado_ pelos respectivos bancos operadores, sobre casos
omiss_os relacionados com matérias relevantes concernentes à aplicação desta lei;
W- avaliar e controlar os resultados. obtidos por cada fundo.
Parágrafo Çu:lico.. Até a_ criação e funcionamento do Conselho Delil?erativo da Sucleco,
a Competência a ele atribuída neste artigo será
exercida pelo titular dessa agência de desenvolvimento regional, pelo presidente do banco
operador do fuceo e por representante do
Banco Central do Brasil, indicado pelo presidente desta instituição financeira.
Art. gç São atribuições dos bancos operadores dos Fundos Constitucionais de Financiamento Regional:
r- a gestão dos respectivos recursos;
n-a elaboração e apres_entação aos Conselhos Deliberativos das respectivas agências
de desenvolvimento regional, de propostas so·
bre normas, procedimentos e condições operacionais, inclusive quanto a juros, prazos e
garantias; dos orçamentos e prestaçõ_es de
contas semestrais, estas acompanhadas de relatório circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos; e da participação semestral de cada Estado.quanto à
distribuição dos recursos dos respectivos fundos;
IT1- a indica;ção de bancos oficiais e cooperativas para o repasse de recursos, submetendo-a, previamente, à aprovação dos Canse-
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lhos Deliberativos das respectivas agências de
desenvolvimento regional;
lV-o deferimento de créditos e a celebração_ de contratos~ convênios;
V- a prestação, aos Conselhos Deliberativos das respectivas agências de desenvolvimento regional, de informações e esclarecimentos por eles por escrito solicitados quãnto
aos fundos;
VI- a adoção de _outras medidas administrativas, bem Corno de procedimentos judiciais, em defesa dos fundos.
Art. 10. As liberações dos recursos para
os Fundos Constitucionais de Financiamento
J3egional serão feitas diretamente pela Secretaria do Tesouro_ Nacional aos respectivos
bancos operadores, respeitados os percentuais estabelecidos no artigo 59, bem como
obededd~ as mesmas datas e, no que cou~
ber, a sistemática legal adotada para a transferência dos recursos do Fundo de Participação
dos Estados e Distrito Federal e do Fundo
de ParticipãçãO dos Municípios.
Parágrafo únicO. A ReCeita Federal informará, até o último dia útil de cada mês, aos
bancos operadores dos Fundos Constitucionais de Financiamento Regional, o volume total dos tributos mencionados neste artigo que
tiverem sido arrecadados no mês imediatamente _anterior.
Art. 11. Cada banco operador receberá,
por sua atividade administrativa, remuneração
çorrespondente a 2% (dois por cento} ao ano,
calculada sobre o ativo total do fundo que
operar, paga mensalmente.
.. Art. 12 A$ operações feitas com recursos
dos Fundos Constitucionais de Finandamento Regional, bem como os resultados delas
ol:>tidos pelos bancos operadores, são isentos
de tributos federais, bem como de contribui--çbes, de qualquer natureza.
Art. 13. Terão os Fundos Constituciorniis
de Financiamento Regional contabilidade própria, de acordo com o sistema contábil ado~~o pelos bancos operadores.
Parágrafo únic-o-. Os bancos operadores
farão semestralmente publicar os balanços
dos respectivos fundos, acompanhados de
certificados emitidos por empresas de auditoria externa.
Art. 14. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Justificação
Uma das maiÕres preocupações da Assembléia Nacional Constituinte foi a de inscrever,
na Carta Maior, princípios e diretrizes para a
redução dos desníveis sócio-econômlcos·entre regiões do Pais.
_É o_ que está substanciado no art 43 da
Con_stituição.
E como louvável desdobramento dessa política, foi determinado o abandonamento de
três por cento da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza
e sobre produtos industrializados, para "aplicação em programas de financiamento ao seter produtivo das Regiões_ Norte, Nordeste. e
Centro-Oeste, através de suas instituições fi-
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nanceiras de caráter regional, de ac_ordo com
os planos regionais de desenvolvirilento" (art~
159, !, c, da CF).

Mais: no art. 34, §-10, do Ato das Dispo~
sições COnStitUCionais Transitórias ficou estabele<:fdo que, enquanto não entrasse em vigor

a le9islação relativa à apltcaçã_?_ dos recursos
abandados como- acima desq:ito, o que não
poderia deixar de ser feito até31_de dezembro
de 1989, ·a divisão entre ~~ regiões beiieficiadas proceder-se-ia da seguinte maneira:
0,6% para a Região Norte. através do Banco
da Amazônia SA; 1,8% para a Re.gião Nor-

deste, através do Banco do Nordeste do BrciSil
SA; e 0,6% para a Região Centro-Oeste, através do Banco _do 6t~$il SA
O presente projeto de lei, que vem ao -encontro da citada ~g~nc~a constitucional, foi
·elaborado com raiz nas observações pessoais

do Autor, quanto às especiais c:aracteristi~s
do processo desenvolvimento das três regiões
abrangidas, em espec:ia1 a do NOrte, bem como tomando sob consideração_trabalhos que,
sobre o tema, foram elaborados por órgãos
federais e projetas que tramitam na Câmara
Federal.
lnicialmente, para a aplicação dos recursos
financeiros de que trata o artigo 159, I, "c",
da Constituição, são instituídos três Fundos
Constitucionais de F"niam;iamento Regional:
-o Fune (Fundo Constitucional de Financiamento do Nord~ste),_ operado pelo Bance
do Nordeste do Br•sil SA (BNB);

- o Funo (Fundo Constifuêiõnal de Financiamento do Norte), operado pelo Banco do
Brasil SA; e
- o Fuceo (FundO COMstituéional de Financiamento do ÇentrQ-:_Qeste), operado Pelo
Banco do Brasil SA, qual será substituído pelo
Banco de Desenvolvimento do Centro..Qeste,
criado pelo artigo 34, § }9), do Ato daS. Disposições Constit1.1clonais Transitórias, logo seja
instalado e funcione. __ _ _ _ __ _
Quanto às regiões ehvolvid~s. é darificado,
neste projeto de Ieí, que:
-Nordeste é a região formada pelos Estados do Maranhão, Paiuí, Ceará, Rio Grande
do Norte, Parruba, ~emambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, e ainda pela área do Estado
de Minas Gerais compreendida no Polígono
das Secas. É o território atualmen~ soQ_!ljurisdição da Sudene;
-Norte a região formada pelos Estados
do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Tcx:antinS. -sua extensãO é, assini, inferior
à da Amazônia Legal, sob a )jrJsâição da Sudam,já que inabrange o Estaâ.O de Mato Grosso e parte da área norte-ocidental do Estado
do Maranhão. O rec~m-criado Estado do Tocantins a ela se inc_orpora por estipulação
constitucional (art. 13, § }9, do N..o das Disposições Cóhstitudonais Traríslfõrias}. Outrossim, é regrado que até a instalação de Roraima
e Amapá, em 1990, como -_consta do art. 14
do Ato das DisPÇlslç:õés Constitucionais"'rransitórias, serão beneficiados pelo Puno as áreas
dos atuais Tenitórlos Federais de Roraima e

Amapá;

·- - Ct~l)tró-Qeste ê a região formada pelos
J;stados de Goiás, Maio Or6sso e Mato Gf9sso
do Sul, e ainda pelo Distrito Federal.
-A distribuição dos aludidos recursos constitucionais_ (3% da arrecadação do lrnposto de
Renda e do !PI) obedecerá aos seguintes percentuaiS:- -~O% (ou seja, 1,5% daquelas r~ceitas tributárias) para o Nordeste (Fune);

.....::;28% (oU seja, 0,84% daquelas receitas
tributárias) para o Norte (Funo);
·-22% (ou seja, 0,66% daquelas receitas
tributárias) pai-a o Centro-Oeste (Fuceo).
Mostra-se óbvio que ao Nordest~ deverão
ser deferidos recursos mais substanciais do
qUe para a-s duas demais re9iões. A grave realidade sócio-ec:onômica daquela área toma
prescindíveis delongamentos justificativõs.
Entretanto, acredita o Autor que, embora oompreen_sível a preocupação do Constituinte, ao
regular provisoriamente a matéria, direcionar
60% dos mesmos recursos ao Nordeste mostra-se qUestionável. O mesmo pode ser dito
quanto à divisão do saldo ( 1,2%) em partes
iguais para as regiões Norte e Centro;.Oeste,
sem consideração às diversidades económicas e sociais que estas caracterizam. DeSsã
forma, neste projeto de lei, é disposto que
a metade {50%) dos referidos recursos;- ou
seja, 1,5% dos mesmos, -seja destinado ao
Nordeste, 0,84% (28%) ao Norte e 0,66%
(22%) ao Ceiltro-Oeste, O diferenciamento
entre as duas últimas regiões mostra-se eVi4ente,já que toda a ~ensão da Região Norte,

é sub-desenvolvida, enquanto que -sOmente
parte da Região Centro-Oeste, ou seja, o Estado" de Mato Grosso, pode exibir essa condição,
o mesmo não podendo ser dito dos Estados
de Goiás e Mato Grosso: ·do Sul, nem tampouco do Distrito Federal.
É atribuido aos Conselhos DeliberatiVos da
Sudene (quanto à Região Nordeste) e da Sudam (quanto à Região Norte) a competência
de, especialmente:
_
-dêfinir, com base nos planos regionais
de desenvolvimento aprovados por essas
_agências, prioridades e políticas de financia~
mento;
-aprovar, com Pase em proposta enviada
pelos _respectivos bancos operadores, normas,
procedimentos e condiç:ões operacionais e de
administração, inclusive quanto a juros, prazos
e garantias;
-aprovar os orç-amentos e as prestações
de contas semestrais enviadas pelos respectiVOs bancos operadOres;
..;:.:;..fixar, com base em proposta dos respect;ivos bancos operadores e c.:om duração semestral, o percentual correspondente aos recursos a serêrii aplicados em cada Estado;
-aprovir, por .proposta dos respectivos
bariCOs operadores, a indicação de bancos oficiais estaduais e cooperativas, para o repasse
dos recursos dos respectivos fundos;
-avaliar e controlar os resultados obtidos
pOr cada fundo,
- Coiri"eteu o Au(or tal_competência aos Conselhos Deliberativos das agências de desenvolvimento regionaJ, ao invés de criar novos
- õrgãos· para esse efeito, por considerar que
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aqueles já existem_ e atuam adequadamente,
constituindo-se o principal foro de debates e
de estabelecimento de dii'efiizes básicas de
políticas_ desenvolvimentistas, deles participando, além de representantes de Ministérios,
os P~side.ntes dos banc:os operadores (BNB
e Basa), representantes do:s empresários (3
da Sudene e 4 na Sudam) e dos traba_lha_dores
(3), e, o que merece destacar, os Governadores dos Estados (e dos Territórios Federais)
abrangidos por càda região. Não -há,- "assiin,
razão para o desloc:amento dessas expressivas
atribuições para órgão de composição restri~
tiva, quaSe Qabinetal, em matérias que exigem,
pela sua relevância econõmica_e social~_ amplo
debate d~ nível reg:íonal. Assím, como éoilsta
do projeto de lei ora apresentado:
_.:= OS-toriselhOO Deiibera_tivos das agências
de des.~nvolvimento regional traçarão a:s direw
trizes b~sicas para OfunciOnamento dos Fun~
dos CohStitucionais de Fin~d_amento Reglow
nal;
- -

-os bancos operadores, por sua Diretoria
e à luz das referid(.\s diretrizes básicas, estudarão os pleitos de fi[1anciamento que lhes forem
apresentados e os. deferirão ou não, conforme
cada caso, c::e[ebrando, na primeíra hípótese,
contratos de financiamento corri oS interessados. Serão os gestores dos Ftmdos ConStituciomlis de Fmahdanlento Regiorial.
Deve ser ress;;Utado, também, que:
-enquanto a Sudeco não dispor de C.::onselho Deliberativo, o que deverá dec;;orrer de sua estruturai):ão- géi'al, a decisão sobre as dire:trize.Sbâsicás relacionadas ao respectivo fundo
regional (Fuceo) (!aberá a Conselho formado
pelo Presidente do banco operador (Banco
do Bra~il e,: após, Banco do Desenvolvimento
da Região Centro--Oeste), pelo Superintendente da Sudeco e por representantes do Banco
Central do Brasil;
-metade dos recursos destinados ao Nordeste será aplicada na região semi-ártda da
região, delimitada pela Sudene;
- será vedada a aplicação a fundo perdido;
-serão priorizados os empreendimentos
considerados de relevante interesSe SOcial e
económico, com destaque aos~ executadoS_
por micro e pequenos produtores, ao_s que
exibam uso intehl:ii~ de mão-de-obra e aos
que incorporem si9nificàtlvo aprimOr-amento
técnico;
-serão benefic:iários dos recursos dos fundos pessoas físicas e juridicas, inclt;sjve cooperativas de produção, que desenvolvam 53tividades produtivas privadas nos setores rural.
mineral, industrial, agroindustrial, comercial e.
de prestação de serviços, quanto a empreendimentos localizados nas regiões abrangidas.
Fmalmente, o presente projeto de lei Qetermina:
-a forma de liberação, de fçrma direta,
dos recursos constitu<::ionais a c8.dã fundo, pela Se<:retaria do T~souro Nacional, nas mesmas datás e, no que coub~r. -conforrt)e siste_mática legal adotada para a transférênciã de
recursos do Fundo- de--Participação dos Estados e Distrito federal e do Fundo de Participação dos Municípios;

a
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-a isenção dos fundos quanto a tributos
federais e contributções, de qualquer natureza;
- a publicação semestral dos balanços dos
fundos, acompanhadas de certificados emitidos por empresa de auditoria externa.

Acredita o Autor que, com este projeto de
lei, está contribuindo, de_ forma apropriada,
para o processo, determinado pelo Constituin-

te,_ de continua e incessante redução dos des_equillbrios econômicos e sociais que separam,

deploravelmente, regiões do Brasil.
Sala das Sessões, 20 de abril de _1989. Aureo Mel/o.

(A Comissão ·de Assuntos

ECOnómi~

cos)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 85, DE 1989
Dispõe sobre o tratamento diferenciiJ.-

do às microempresas e empresas de pequeno porte.

O Congresso Nacional decreta:
A União, em cumprimento ao disposto nos artigos 170, IX. e 179, da Consti~
tuição, proporcionará às microempresas e
empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá~las pela
simplificação de suas obrigações administra~
tivas, tributárias, previdenciárias e__ creditfdas,
ou pela eliminação ou redução destas por
meio de lei.
Art. 2 9 - Para cumprimento do disposto no
artigo anterior, o CentrO Brasileiro de Apoio
à Pequena e Média Empresa- Cébrae, como
órgão da supervisão e coordenação dos serviços de apoio e fomento às microempresas
e empresas de pequeno porte, com vistas ao
desenvolvimento de suas atividades, terá os
seguintes recursos:
a) Quantia equivalente a 3% (três por cen~
to)_das contribuições das empresas para as
entidades a que se refere o artigo ]9 do Decreto~Lei n9 2318, de 30 de dezembro de 1986;
Art. }9

b) contribuições e doações;

c) receita proveniente de prestação de ser~
viços a empresas não abrangidas por esta lei
ou a órgãos públicos e privados.
Art. 3 9 A quantia referida na alínea a do
artigo anterior será cobrada, e mensalmente
repassada, pelo 6rgão competente da Previ~
dência e Assistência Social, ao Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média EmpresaCebrae.
Art 49 O Cebréie poderá UtiliZar, para custeio de suas atividades 20% (vinte por cento)
do montante arrecadado na forma prevista no
artigo 29 O restãnte será aplicado exclusivamente através dos Ceni:ros Estaduais de Apoio
à Micro, Pequenas e Médias Empresas-CEAG
no cumprimento de seus objetivos relativos
à execução da política de apoio e_ fomento
às micro e pequenas empresas.
Art 59 Fica incluída entre as atribuições
do sistema Cebrae/CEAG a de incentivar e
orientar os trabalhadores no sentido da o rgani~
zação de microempresas ou de empresas de

pequeno porte, proporcionando-lhes a forma~
çao-profiSSionai e económica adequada.
Art. 6 9 No Conselho Deliberativo do CeM
brae fica assegurada a participaÇão de:.
a) um representante _do Ministério do De~
senvolvimento da Indústria e do Comércio;
b) um representante dos Centros Estaduais
de Apoio às Micro, Pequenas e Médias EmpreM
sas~CEAG;

c) um representante das mlcroempresas

da área da indústria;
_
. d) um representante das microempi-esãs
da área do comércio e prestação de serviços;
e) um representante das empresas de pe~
queno porte da área da indústria;
I} um representante das empresas de pe~
queno porte da área do comércio e prestação
de serviços.
Parágrafo único. Os representantes referidos neste artigo terão mandato por 2 (dois)
anos _e serão designados pelo Ministro do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, pela Associação Brasileira dos CEAG--(Ásbace)
e pelos Presidentes da Confederação Nacional
da Indústria - CNI e da Confederação Nacional do Comércio - CNC, conforme o caso,
obedecido o disposto nos respectivos esta~
tutos.
Art. 79 O Cebra~ tomará as providências
necessárias para, no prazo de 90 (noventã}
dias,_adaptar seu estatuto e regimento ao dis~
posto na presente lei.
Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicª_ção.
Art. go Re~ogam~se as disposições em
contrário.

Justificação
O presente Projeto de Lei objetiva o cumpriM
menta do disposto nos artigos 170, IX, e 179
cl_a_ÇQnstitUição Federal, que determinou, res~
pectivamente, tratamento favorecido e tratamento juridi_co d_iferenciado às micro e peque~
nas empresas.
Não é possível, sob qualquer enfoque, ainda
que pesSimista, olvidar a importância das mi~
cro e pequenas empresas para o desenvolvimento da economia nacional, seja por sua
elevada participação no sistema produtivo, se~
ja pela ocupação de mão~de~obra, seja, enfim,
pela distribuição mais eqüitativa da renda.
Todavia, a política indusbial seguida pelo
Governo pOUca atenção tem dado a esse segmento· da atividade económica, preferindo
concentrar os incentivos fiscais e a assistênd3;
creditida nas_ empresas de grande_ porte, as
quã:is, além de serem-concentradoras de renda e pouco absorvedoras de mão-de-obra
pouco têm contribuído para aumentar o nível
de competição da economia.
Os efeitos negativos de uma- política industrial dessa natureza são visíveis a olho nu. Não
obstante o sistema industrial brasileiro figurar
entre os dez maiores .cto m_t.rodo, o processo
de industrialização verificado nos últimos 30
anos pouco contribuiu para modernizar o País
e melhorar a vida dos brasileiros.
Por outro lado, o processo substitutivo de
importações, que no Brasil teve como pedra
angular a empresa de grande porte, está com~
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pletamente esgotado, fazendoMse necessário,
pols, adotar um novo modelo de_ desenvolvimento que possa gerar mais empfegos, proporcionar melhor distribuição da renda, utilizar
mªlsjntensa e..eficientemente os nossos recur~
sos naturais~ tomando o nosso crescimento
mais equilibrado e justo do ponto de vista social.
Em outras_ palavras, precl~amos dar em~
presa de pequeno porte as condições para
,que eJa, a exemplo do que ocorreu na Itália,
Japão, Estados Unidos, Alemanha e outros
países, possa operar as transformações de que
_neces$ita a economia brasileira.
Infelizmente, c-om a extinção do Conselho
da Micro, Pequena e Média Empresa- Com~
peme, o sistema Cebrae~C.EAG, m-Ontado pelo
_Governo para apoiar e fomentar o desenvolVimento das empresas de pequeno porte, COI're o risco de esfacelar~se à falta de uma fonte
permanente de recursos que permita a execu~
ção de seus p"rogramas sem solução de conti~
nuidade.
Não fora a pronta ação adotada pelo Congresso Nacional, dotando o sistema Cebrae/
CEAG de dotação na Lei de meios para 1989,
estariamos assistindo a um lamentável retrocesso institucional, já que, evidentemente, o
programa de apoio e fomento das empresas
de pequeno -porte, pelas_suas características,
é tarefa típica de Governo não se inscrevendo,
pois, entre as atividades privatizáveis.
Não é sem razão, portanto, que na maior
economia capitalista do mundo, no' caso os
.~dos Unidos, há uma agência especial de
apoio aos pequenos negócios, Small Business
Administration, subordinada diretamente à
Presidência da República. No Japão há idên~
tico órgão ligado ao gabinete dO primeirO Ministro e na Bélgica há um Ministério que trata
_espedficaffierite das empresas de pe(tueno
porte. Em todOs os países em desenVOMm-en~
to, Índia, México; Equador, Colômbia e outros,
há entidades e programas· oficiais de _apoio
ao segmento.
Ora, seria estranhável qu~, no Brasil, pelas
razões anteriormente expostas, liquidássemos
o sistema existente_ montado com enormes
sacrifícios ao longo de mais de vinte anos.
Tal medida estaria na contramão da moder~
nidade e mais cedo ou mais tarde teríamos
que recriar o sistema s6 que a custos elevados
em termos financeiros e sociaJs.
As_sim sendo, urge que se encontre soluções para autonomizar financeirameR.te o sistema Cebrae/CEAG, atentando:.se, -contudo,
para o fato de que" ele deve ter "menor dependência possível dos recursos do Tesouro.
Para tanto, o presente Projeto de Lei institui
como fonte de_ custeio 3% (três por cento)
das contribuições das empresas para as enti~
dades a que se refere o artigo 1" do Decreto-Le:i 0 9 2318, de____3Q_de dezembro de 1986,
para execução de urna política de apoio às
micro e pequenas empresas que permita:
a) o eficiente des_empenho das mais varia~
das atividades de produção, comercialização
e prestação de serviços;
b) uma integração mais equilibrada e com~
pensadora com as empresas de maior porte,

ª

a
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de modo que seja possível.,1,1mentar a produ(;âO e reduzir custos, facilitando,

inclusive, uma

maior participação dos produtos brasileiros

nos mercados externos;
c) o acesso mais fácil às fontes de crédito

ao

e tecnologia, bem como
mercado;
d) uma maior participação do empresariado de pequeno porte nos frutos do desenvol·

vimento econômico e, córiseqüentemetlte,
dos milhões de assalariados que dependem

direta ou indiretamente dessas empresas.A presente proposição, além de não criar
uma nova fonte de recursos. tem a vantagem
de não prejudicar o Senãi, Senac; SeSi e SeSc,

quer pelo diminuto ~feito que terá na ãri-eC:adação desses órgãOs (três por cento), quer
por sua repercussão altamente positiva do
ponto de vista econômico-social, pois perfnitirá que a mão-de-obra treinada por aqueles
órgãos possam encontrar promissor mercadõ
de trabalho.
-Desse modo~ o apoio governamental estender-se-ia à formação de rnão-çie-obra e às -mi~
era e pequenas empresas âentro de wn siste.:
ma de complementaridade entre a ação exercída pelo Senai/Senac- e_ ã, 5lesenvoMda pelo
Cebrae/CEAG, permitindo-se uma ma-lof integração do treinamento com as necessidades
das empresas e, conS:e.qüenternente, urna
maior efidência trabalhador/empresa.
Sala das Sessões, 2P de abril de 1989. Divaldo SUIUâgy_~Marcondes Gadêíha. (À Comissão de Assuntos Econômicos)
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)

-Os projetas lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Passa-se à_ lísfa de orãdores inscdt.oS. ""
Concedo a palavra ao nobre Se0ador Cid
Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para discutir.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, compareceu ao Senado Federal, há poucos dias, S. ~o Ministro da Fazenda, Dr. Maílson da Nóbrega, e aqui, <:orn multa
propriedade e com rn~ito conhecimento de
sua Pasta, fez interessante dissertação sobre
os planos-governamentais, os planos que agOra são conhecidos como metas do Governo
Federal. Fui um daqueles que devidamente
inscn1os flZeram indagações àquela autoridade. E um dos pontos que enfoquei, então,
dizia respeito.ao salário do trabalhador.
Queria eu explicitar, de modo claro, o pensamento do Ministro, uma vez que S. Ex' dissera, naquela outra tnbuna, que o aumento de
salário gerava inflação. E, como aquilo me
causasse estranheza, queria forçar, como forcei, o esclarecimento do titular da Pasta da
Fazenda. Resultou, então, muito clara, Sr. Pre~
sidente e Srs. Senado~s. a afirll!i:l_tiva de que
os salários propriamente não inflaclonam
quando se ac:resce, mas inflaclonarn quando
são acrescidos sem uma _correspOndência
com a reaJidade. Temia eu que se criasse um
critério de desestímu1o ao trabalho, de desesti~
muJo ao trabalhador, de desestimulO ao éfeScimento saJarial.

Mas, ficou bem claro, pela fala do Sr. Ministro, que os Salários são resultados, isto sim,
dé urrl~ Inflação. Sobem vários itens nacionais
·relativOs às -necessidades do homem e, claro,
terão- que-subir proporcionalmente os salários.
Nessa fiipótese o salário é urna conseqüência
da inflação qti~nto ao seu alimento.
Conversei com o Senador Roberto Campos,
que é urn<\1 autclridade inquestionável em eco~
nomia, e S. Ex' me deu explicações satisfa.tórias, mostrando que o salário inflaciona
quando a próduçãõ- de quem trabalha é inferior-ao SaláriO-que recebe; é mais ou menos
essa à liçãõ do ilustre Parlamentar, nosso com~
pariheiro no Senado Federal. Dígo iSSO porque
tudo -me pare_Ceu da maior importância, para
acabar com e~Sa história de que sempre que
se aumenta o salário está ocorrendo um fator
inflaciollário; isso não é verdade.
Mas, vejam os Senhores, no exato momento
em que- faJo, os jornais se dão a publicar um
calendário de greveS. As sreves estão aí deflaw
g-radas ou programadas e a serem deflagradas, A Constituição Federal garantiu o direito
~e greve, e nesta ConStituição Federal, que
resultou çios trabalhos da Assembléia Nacional-ConSfitiliilte, muitos foram os Parlamenw
tares, i~clusive o que vos fala, que se entregaram ·a Uina luta para a preservação desse direito absolutamente necessário. Não se pode
nem_ conceber que a greve tenha limitações
outras, que eram costumeiras riO Brasil e são
costumeiras em outro país, limitas:ôes Capazes
de aniquilar a defesa do trabalhador. A greve
é, acima de tudo, o instrumento de defesa
do trabalhador. Por isso mesmo não deve ele
ser utilizado indevidamente. Seffipre que a utilização for indevida, o trabalhador estará sendo
ofendido numa hora gravíssima para a Nação.
Isto é, quando as greves preocupam até o
Ministro do Exército, que não fala de seguw
rança, rnas fala de economia, no momento
exato em que a Câmára e o Senado se prepa:~
ram para produzir a lei complementar que regulamenta o direito de greve. Estamos em
um aito eleitoral, e Deus livre este País de
que essas greves devam ser utilizadas como
instrurnerito dos Partidos Políticos envolvidos
com sindiCãtos -e -vrsándó cr1ar um -estado,
uma situação favorável a esse ou aquele piei~
teante à Presidência da República.
É muito grave a situação nacional e inexora~
velmente _importante o direito de greve. Hoje
eSse-âireito está sendo rudemente atac:ado,
barbaramente atacado, porque o instrwnento
está sendo usàdo indevidamente, com funções polític:as e não com a função de defender
o traba~hador.
O Sr. Afonso Sancho um aparte?

Permite-me V.

E:)r

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCo'rh nto.itO prazer, nobre Senador Afonso
Sancho.

O Sr. Afonso Sancho- Sinto-me muito
satisfeito quando vejo um Senador como V.
&, que tem tidó uma atuação brilhante nesta
Casa, insurgir~se contra o excesso da greve,
contra õ l.!so' indevido .~aquilo que a Consti-

tuição proporcionou. Realmente, Senador Cid
Sabóia de Carvalho, não entendo onde ~es
senhores promotores de greve desejam chegar. Até parece uma conspiração para tumultuar o País. E-çientro disso pode vir um "estado
de sítio", e talvez não se saiba c:omo irá cOntinuar a situação. Anteontem, o Deputado Adolfo Oliveira, num bn1hante discurso na Câmarã
dos Deputados, falou do ensaio revolucioná~
lia. Realmente, até parece um ensaio revolucionário, porque o operátio, cs trabalhador tem
o direito de fazer a sua greve de reivindicação
assegurado na Constituição, e deve fatê-lo.
Mas abusar desse direito, invadindo fábricas,
encapU.Zados, o que demonstra o mau caráter
ou o mau caratísmo da ação, o que é profundamente perigoso num momento como este
em que estamos procurando fazer essa transição dentro da ordem e da lei. Dessa forma,
Senador Cid Sabóia de Carvalho, tem V. Ex'
muita razão quando afirma que estão usando
o -direito de greve indevidamente. E hoje,
quando se liga a televiSão ou o rádiO, fica-se
apavorado: é greve para todos os lados; ninguém quer também compreender que estamós atravessando uma c:rise muito séria e ~que
todos têm que dar a sua participaçãO, porque
dq_ contr~rio nunca poderemos contornar tal
situação. Se isto continUar do jeito qUe está,
fenho muito reCeio; ~-- üm receio maior - o
d~ força de seguranÇa se ver tãO desmora~
liiada pelos seus chefes civis e querer tratar
a ·greve, quan-do ela vem com essa violência,
sem uma reação à altura. Portantó, teimo receio de que amanhã essa força de segurànça
s~ alie, também, à greve, como uma demons·
-tração de qtie não adianta eles cumprirem
a sua missão de manterem a ordem. Há horas,
vimos aí na televisão,
São Paulo, ãté dePUtado feder~ 1 que deveria se valorizar_ e estar
na sua função para respeitar a lef e a Ordem,
brigando com pclici8.is, recebendo empurrões, o que ê profundamente humilhante para
um Parlamentar. Isso vai continuar dessa ma~
neira, se é que esses homens que estão comandando essas greves tenham a intenção
de tumultuar o País, de ver até onde este _Governo, que tem sldo muito c6rnplacente, vai
agir. Espero que as palavras do Ministro do
Exército tenham, pelo menos; uma ressonân·
cia no seu espírito, porque não pode cOntinuar
desse jeitQ, pois a economia do País está profundamente prejudicada e as reivindicações
são inteíramente fora dos limites do que pode
s~r atendido neste momento. Assim sendo,
Senador Cid Sabóia_ de-Çarvaltio, quero dar
os parabéns a V. EX' por levantai um prõDleffia
tão importãrite como esse que está ocorrendo
~-- agora no País.

em

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOPreocupo-me c:om a greve, em relação a dois
~spectos Jundamentals: a Constituição Federa], que deve ser defendida naquilo que ela
fez, naquilo que é o seu espírito, naqUilo que
foi o desejo da Assembléia Nacional Cohstituinte; e também defender o trabalhador, porque ele restará, ser:n _o seu instrumento de
defesa, destruído pela sua má utilizaçâo. A sua
rciá utilização inviabilizará o texto constituc:io~
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nal e, logicamente, o direito do trabalhador
na utilização da greve como instrumento bási-

co, necessário e indispensável à sua luta e
à sua reivindicação.
Se a greve tem uma destinação polftlca, se
uma determinada greve procura produzir um

efeito para eleição presidencial, essa greve não
está correta. Se a greve não cabe no que deli-

mita a Constituição, ela não tem o amparo
da Constituição. A Constituição _ampara o trabalhador no direito de defender-se para dar
força à sua reivindicação.

Nesse exato momento ém que falamos,
quem pode negar o esmagamento salarial de
tantas e tantas categorias profissionais? É ine-

gável o esmagamento. A greve deve ser utilizada para elevar o salário para sua realidade,
elevar o salário para que tenha, na sua expressão, o valor financeiro indispensável à vida
digna de quem trabalha e de quem produz.
·Quando a greve não tem essa preocupação,
quando a greve é um ensaio de guerrilha,
quando a greve é um ensaio cinematográfico,
porque nós temos visto pela televisão, notadamente, acontecimentos de natureza cinematográfica, pessoas que aparecem espalhafatosamente, criando uma ~tuação absolutamente
anómala para o Pais, eSse não é o direito de

greve.
O direito de greve, inclusive para ser vivenciado, exercido e realizado, necessita com urgência da defmição dos serviços essenciais.
Aqui mesmo, nesta Casa, há Senadores que
defendem, por exemplo, que a educação é
serviço essencial; outros se preocupam mais
com o aspecto "hospital", com os serviços
de .limpeza pública, com os serviços funerários. Vamos, nesses próximos dias, trabalhar
para a definição, no âmbito do Senado, desses
serviç_os essenciais.
A Comissão de ConstituiÇão e Justiça, que
eu presido, dispõe de dois projetOs de lei, um
de minha autoria, que foi o primeiro, Um Outro
de autoria do Líder do PDS, Senador Jarbas
Passarinho. Ambos se encontram na Comissão de ConstitUição e Justiça. E eu designei,
no âmbito dessa Comissão, o Senador _Leite
ChaVes. de raro saber jurídico para estudar,
a um só tempo, esses dois projetas e produzir
um substitutivo, por certo com inovações que
levem ao_aperfeiçoamento dessa matéria. Mas
é preciso dizer' que no projeto que ap-resentei
a esse respeito. segui, e em muitos aspectos,
a sugestão que chegou ao meu gabinete, endereçada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Devo dizer aos Senhores que a preocupação que expresso hoje, nesta tribuna, não
é a preocupação isolada de um Parlamentar,
é, por certo, a preocupação unânime de um
poder e, mais ainda, a preoc_upaçlio de entidades como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil.
A Ordem dos Advogados do Brasil sempre
se antecipou nesses assuntos. Lembro-me de
quando era Conselheiro da Ordem, no Estã.do
do Ceará, quando estudamos um Projeto de
Constituição elaborado pela Orderit dos Advogados do Brasil, secção do Para_r-:á, a Ordem
dos Advogados do Brasil antecípOu-se em ma-
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téria processual penal, antecipou-se em maté~
ria processual civil nesses assuntos de maior
urgência e foi da maior impOrtâf1cia, até mes~
mo para a Comissão Afonso Arinos de EStudos COnstitucionais, quando o ideário da Ordem foi conduzido e defendido naquela Comiss~o por muitos dos seus representantes.
E_não há negar que, na Assembléia Nacional CoilSfitiiinte, o chamado Projeto Afonso
Arinos teVe üma larga aplicação. Foi uma verdadeira bíblía em Cada um dos nossos gabinetes, e muitos_se guiaram, para as suas propostas e emendas, na sapiência que foi muito
bem expressa no chamado Projeto Afonso Arinos.
Significa dizer que a Ordem dos Advogados
do Brasil, por essa via, inseriu-se na Constio fato de ter muitos advogados
tuinte,
compondo o Plenário e de terem muitos Parlamentares apresentado emendas sugeridas por
essa autarquia federal, que é a Ordem dos
Advogados do Brasil - primorosa autarquia
federal!
Hoje, no assunto greve, ninguém pense que
os advogados do Brasil, por exemplo, estão
distantes desse direito, da necessidade de defesa desse direito. A maior defesa do direito
de greve é o seu exercício exemplar. Desvirtuar
a uti1ização é ferir a Constituição, é desmoralizar a Carta bri:!sileira recentemente feita e
inviabilizar o direito do trabalhador.
Daqui a pouco não saberemos quando a
greve se destina a uma legítima reivindicação,
e como tal deve ser apoiada por Parlamentares
conscientes, como eu, ou quando a greve é
wn instrumento eleitoreiro, até preparatório
de aspirações presidenciais; a gre9'e como instrumento capaz de conduzir em· hora imprópria a propaganda que não po_de_ ser feita, porque, ainda, proibida pela-Justiça Eleitoral.
Chamo a atenção disso. Porque, hoje, oBrasil vive um momento estranho, inclusive,. de
sep~raçã() das pessoas, como se nós pudéssemos dividir os cidadãos somente pelos estamentes a que pertencem e não pelo id~rio.
O ideárfo seria uma conseqüêrida da pro'fissão. O Jdeário de um homem serià conseqüente de" uma profiSSãO: Se é advogado, tem
tal ideário político e filosófico; se é trabalhador
metalúrgico, tem um determinado ideárlo; se
é sapateiro, tem outro ideário. E não Sei, ainda,
coffi-o s_e consegue nõ Brasil ter determinados
conceitos de trabalhador. Porque um conceito
que hoje se eleva no Pais quanto a isto, procura, por exemplo, considerar o fundonário público-como uma pessoa à parte, como não
trabalhador. Quando na verdade o espírito do
trabalho se encarna com perfeição e realidade
através desse estamento básico para a vida
da Nação, que é o servidor público, seja estadual, seja federal, seja murUdpal. E se vamOs
distinguir quem é trabalhador porque espoliado - não há razão de ser espoliado ou
explorado - eu diria que ninguém é mais
explorado neste País do que o funcionário públlco._O que há é que se engana a Nação,
indusive com essa história de "marajá" "riiara]â''a(JUi, "marajá", ali, fu1ano é ''marajá",
fulano ganha excessivamente./'t\esmo se con-

arara
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síderando esses excessos, estaríamos Indicando uma minoria para macular a maioria e estariamos fa_zendo esquecer, _através de privilegiados, os grandes espoliados da Nação, os
explorados no seu dia, porque há extensos
expedientes e quase que, inVariavelmente, ganham muito mal- são pessimamente pagos.
Mas, esses, não são trabalhadores, não têm
direito à proteção slndical. Por que, quando
entram em greve, são tão malvistos e tão combatido5'2_ Estamos diante de uma complexidade nadona1 que s.e arrasta pelos mais diversos problemas e verdadeiros atentados_ que,
hoje, são feitos Sem nenhum pejo, sem nenhum receio, como, por exemplo, a campanha que s.e __ergue c.ontra o Congresso Nacional. Isto seJaz com um fascismo indisfarçável,
no mOmento em que Hitler completa o seu
centenário e em São PaUlo, preocupam, hoje,
neste dia 20, as comemotações do maior-assassino da humanidade. Na Áustria, onde nasceu, na cidade em que nasceu,_ a polícia teve
que intervir contra as com'emórações hitleristas, nazi-fasdstas, que cqnsistiam em atentados, atentados, notadamente, f~itos aos estrangeiros ali residentes, modo ade!:Juado de
se comemorar o centenário do piot'.Qi;)s. ditadores e dos mais sanguinários dirig~'tes de
um país já nascidos e de que a história dá
õOtícia. Tudo isso compQ.e uiri quadro que
y~rri _ao Brasil. Os jornaiS in_dic_af11, p€1J_' exemplo, em fotografias nazi-faaG~~ despem
as máscaras e aparecem àS-~;·defenden
do, inclusive, os morticínios dOs judeus promovidos pela Alemanha nazista e pelos países
que lhe foram adeptos em_ dramático momen~
to da humanidade.
Somem tudo isso num quadro só, verifiquem que _os -poderes_ estão sendo corroídos
huma carripanha que se faz e se repete sem
nenhum pejo, sem nenhum cuidado, sem nenhum receio, nem de se encobrir os desígnios
das pessoas que atacam. Enquãnto isso, as
greves são utilizadas de mo_do a inviabilizar
a reivindicação do trabalhador. Os salários,
diziam, infladonam, e isso dificultava um trato,
um trato muito sério, um trato razoável desse
item importante da nossa existência, que é
o salário digno para o trabalhador.
Conseguimos formar um ambiente dúbio,
que é também um ambiente pré-eleitoral. Tudo isso preocupa. Daí por que é da maior
importância que, neste momento, meditemos
profundamente na necessidade que há do prepaio das leis complementares e leis ordinárias
que viabilizarão a aplicação da Constituição
Federal por f1m. Acho que a Constituiçâ(i de
5 de outubro de 1988 é esse instrumentO-moderador, posto que, em vigor, ainda está faltando para a realidade nacional. A ConStituição
não poc:ie ser vivida totalmente ainda e até
agOra, porque muitos dos seus direitos revelados independem de regulamentação e até
exageram nessa tese da regulamentação como modo de atacar o universo constitucional
brasileiro. Mas a verdade é que, nos assuntos
básicos, principalmente nas criações mais recentes. a Constituição não pdâe ser· aplicada,
porque não existe a nova legislação e não poderia existir a chamada legislação de adesão,
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isto é, as leis preexistentes que são aproveitadas, porque não colidem <:OI'D o novo texto
constitucional.

Ao final do discurso, um apelo: vamos trabalhar com urgência na lei regulamentadora do
direito de greve. Com coragem, zelo, patriotismo e, com o trabalhador sendo defendido,
vamos definir qUais são os serviços essenciais.
Vamos criar a responsabilidade sindical para
a deflagração de uma greve, porque, no mo;.,

mento atual, todas as greves desaguam, com
seus prejuízos, na própria sociedade. Hoje, por
exemplo, mais se apena o cliente dos bancos
do que propriamente os banqueiros, porque
os grandes prejudicados são aqueles que não
podem dispor da rede bancária nacional. Não

entro no mérito dessa greve. Entre elas. devem
existir greves justas, necessárias, irretocl.veis,
mas, lamentavelmente, sente-se que esse instrumento vem sendo usado em demasia com
aquele prop6síto--de desmora1izar a Carta.. por
ter conferido o~direlto_. e para inviabilizar o trabalhador na demonstraçãq_ de que não sabe
utilizar-se do seu direito maior, do seu direitO
fundamental, que é, exatamente, o poder Parar, para pressionar e defender-se. Muito abrigado, Sr. Presidente, desc;:ulpe-me por ter-me
alongado demais. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Senador Od
Sabóia de Cariialhó 6 Sr. Senaâor Nelson
Camelro, Presidente, deixa a cadeirà- da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Senador Pompeu de Sousa~ Terceiro _$ectetário.
O SR. PRESIDErtTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes, como Uder.
O SR JOÃO M;;:f:IEZES PRONUNCIA

DISCURSO QUE. E:!Y7REO(JE À REVISÃO 00 ORADOR, SEI?A P{f8UCAOO
POSTER!ORMEIYTE.

O SR- PRESIDErtTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre S_enador Marco
Mactel.
OSR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)~ Sr. Presidente
Srs. Senadores, o Brasil perdeu no dia i 5 d~
abril último um de seus mais__l;ldj_hantes fdhos:
perdemos Celso Cunha.
Emérito educador, intelectual de eSiro, o
gramático da palavra final, opinativo, atuante
seu falecimento é perda irreparável e que ~
~':~.que nos identifiçamos na brasilidade,
Desde a publicação de seu primeiro livro

Em tomo dos Conceitos de Gfria e Calão,_ e~
1941, foi o Professor Celso Cunha eméritc
bataJhador pela causa nem sempre grata de
defesa do vernáculo, labor que o transformou
multas_ vezes em luta.dQr inç-_pmpreendido, porém sempre respeitado e tido no rol das poucas instituições nadonais incontestes: não foi
s_em porquê o aparecimento da exPressão
"procurar no Celso _Cunha", CQmo sínônimo
de "elucidar questão gramatical", metonímia
consagrada e que bem sintetiza a importância
de sua abra.

_ Assim é que_ a SU(). Gramática do_ Português
Contemporllneo, c:om que -nos brindou em
1985--;- é obra definitiva, fadãda à cOnsagraÇão
do todo e sempre.
Com este seu traçO irrefragável, a paixão
pela Ungua Portuguesa, como, aliás,_ a comunldade_acadêmic:a internacional o conheceu,
pois ensinou a "língua de Camões" pelo mundo arara, da Universidade de Usboa à Sorbonne, é que o conheci, quando convidei-o a
aUXIliar-me no MEC, em 1985. Como MinistrO
da EducaçãO, tive o prazer de contar com sua
valiosa atuação na Comissão de Aperfejçoamento do Ensino da Ungua Portuguesa, ocasião em que aprendi a admirá-lo também como amigo leal.
Proponho, Sr. Presidente, Srs. Senadores
que se faça cOnstar noS anais desta Casa-voto
de pesar à viúva D. Cenira Cunha, aos filhos
~_?_em_ais parentes, dentre os quais os Depu-tados Aécio Cunha, pai e ftlha.
~ra o ~ue tinha a dizer. (Muita bem!)

O SR- PRESIDErtTE (Pompeu de Sousa)
........ Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Maga1hães.
OSR. JQTAHY MAGALHÃES (PMDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs: Senadores, na recente viagem
da Presidente José Samey aô Japão, por ocasião 'dos Funerais do Imperador Hiroito, a imprensa da PaíS-deu grande destaque ao c:onteéioso -do Brasil com o Banco Mundial. Tomamos- Corihecimerlto, por vêz primeira, do conjunto de projetas que se encontram nesta instituição de financiamento, como também de
algumas peculiariedadeS que os cercam. Espantou-nos, $Jbretudo, constatar que, apesar
do alto nivel técnico do planejamento governamental, o país não venha conseguindo CUmprir algumas formalidades relativas a elaboração de projetas e confecção de relatórios
de acompanhamento.
A informação é do Banco Mundial: o Brasil
paga anUalmente US$ 30 milhões a título de
multa por empréstimos COI')traídos e não sacados.
Ora, isto é um absurdo!
Outra infOrmação do BIRD: a Brasil está
ameaçado de não poder sacar nada além dos
34 riiilhões de d6lares_já liberados de um pacote_ de US$ 1,2 bilhão __ autori.tados para a
anõllsc,aJ de 1989, em virtUde de falta de cumprimento de cláusl!las contratuais!
Pior ainda: segunda o Banco Mundial. tiS.$
4,8 bilhões estavam "dormindo" no seu caixa
à disposição relativa do Brasil, sem que nós
providenciássemos sua lib~ração.
.
Diante dessas informações, indiscutivelmente fidedignas, é de se perguntar: - O
que' está oc:orr~ndo com o Go_Vemõ, que_ alega
e seguramente Vive uma de suas mais graves
crises financeiras e ao mesmo_ tempo omite-se
de providências para lançar mão de uma daS
~rindpais fontes intemaOonais de finan~ia
mento?
Ainda, segundo o _Banco _Mundial, descobrimos que os recursos não são liberados por
várias razões, alguns compreensíveis_. O Ban-
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co Mundial, por exemplo, tem dúvidas quanto
ao programa energético apresentado pela Eletróbfás e sóbre O qual tenho, aliâ$, feito desta
tribuna inúmeros comentários. Há a questão
ambiental. Há a inclusão do Programa Nuclear. Mas em outros casas -é lnefCPlicável a
-omissão_ do Governo. Aparentemente, as próprias autOridades do Banco Mundia1 reconhecem uma certa apatia do Governa ern tomar
providêi1cias relativamente aos projetas fmanciados, quando não uma recusa ou incapacidade do Governo em apontar recursos próprios em complementação aos recursos externos já comprometidos. Ora, o Banco Mundial,
somo qua1quer _!nstituição fmanceira, não é
nem instituição filantrópica, nem muito menos
organismo lotérico que sorteia recursos. Os
- recursos do Banco Mundial são captados a
nível internacional no mercado de capitais, segundo as regras deste mercado. São alocados
segundo um rígido critério de distribuição para
o financiamento do desenvolvimento a longo
--prazo, obedecendo a nonnas internas _pelas
quais_ o Brasil é c:orresponsável. Não pode,
pois, o Banco "sortear" seus recursos. No caso
brasileiro, todos os projetos obedecem às prioridades da Banco,_e foram contemplados com
o fmanciamento externo na condição de que
o Governo brasileiro e agentes contratantes
obedecessem a certas normas e compromis-sos, entre os quais a alocação de rec:U(SOS
próprias num montante equivalente aos recursos externos. Não há qualquer novidade nisto
e é até elogiável que tenhamos construído
uma instituição que opera à b.3se de critérios.
Como, então, o Governo brasileiro contrata
esses empréstimos e depois não cumpre as
regras contratuais? Como -não se prepara tecw
nicamente para cumprir formalidades técnicas do projeto? Como sonega recursos Qe
contrapartida? Como não acompanha Vigilante e diligentemente o andamento dos vâri.os
processos de liberação e a execução dos vários projetas? Como não define prioridades
internas para a financiamento externo de projetas púbUcos e para a absorção de cooperação técnica i_nt_ernac:;iona1? Dentro de poucos
dias Chegará ao Brasil uma missão de coOPeração técnica do Governo alemão. Pois bem,
como se preparou o Govemo para receber
esta missãO, "que espei'a o GoveniO em termos
de cooperação do Governo-da República Fe- ·
dera! Alemã? Como absorverá esta -colaboração externa para o desenvolvimento? Com_o
procura compabbilfzar neste processo as demandas da União, dos estados e dos__ munidpiOS? QUaJ o papel da Agência Brasileira de
CoOperaÇão, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores,- na defiliiÇãó de prioridades
tecnológicas cujo conhecimento e avaliação
lhe esCapam pelo mero fato de que tal seleçâo
constitui wn problema-esSencialmente político e não de "relações exteriores"._..
A verdade __é que está havendo irl.uiia êafifusão na área""' Qóvemamentar e -que esta confusão está se projetando intemaciona1mente. É
bOm que se isente _o ~nço Mundial deste
ridículo papael de bode expiatório_ que o Gàvemô Federai pretendeu reduzHo,_É bem ver~dadeque õS p~ses em déseiwolvimento deve-
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riam ter um tratamento mais brando quanto
às multas e taxas por não liberação dos recursos do Banco Mundial. Mas o Governo deveria

se prover de meios técniCos mWS Competentes que fossem capazes de hierarquizar suas
prioridades, de forma a cumprir efeti\ramente

com os compromissos contratuais assumidos
na captação da ajuda externa para o desenvolvimento. Mais uma vez o Governo federal atua
com ineficiênda, gerando desperdícios e

comprometendo a imagem do país no exte-

rior. E uma notória falta de visão encaminhar
projetes a rodo para o Banco Mundial, sem
que os mesmos estejam tecnicamente adequados e sem que o Governo sobre os rnes-

rpos <l$5egure efetivamente sua contrapartida.
E falta de discernimento administrativo enca-

minhar para exame e aprovação do Banco
Mundial, com a conseqOente liberação de recursos para futuros desembolsos, idéias vaflaS
e soltas de efetivo empenho de recursos nacionais
O resultado aí está: quase 5 bilhões de dólares aguardam ações do Governo para sua aplicação em projetas que poderiam contribuir
para retomar o nível da atividade económica
do país e reduzir parte dos p-roble-mas a que
se destinam. Sobre estes recursos jogamos
fora preciosas divisas num valor ~orrespon
dente a 0,75% do total. Enquanto isto, a crise
energética se agrava, a pobreza explode nos
centros urbanos em inominável crise institucional, 7 mllhões de menores se encontram
abandonados à sua própria sorte, 4 milhões
estão fora das salas de aula, a crise econômica
e social, enfim, chega a limites insuportáveis
pe1a população.
A tudo isto parece olhar com indiferença
o Governo da República, mergulhado que está
no rateio das últimas prebendas entre seus
áuJicos mais próximos.
Até quando? (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nabo r
Júruor.

O SR. NABOR JÓNIOR (PMDB - AC
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a luta em prol do desenvolvimento do Brasil continua sofrendo embaraços decorrentes da ação conjunta do estranho binómio desinformação/má-fé.
Deumlado,aquelesque-mesmobem-intencionados- agitam bandeiras que mal conhecem, discursando sobre assuntos que não
podem receber abordagens superficiais, como as que hoje vemos. De outra parte, potências e elementos deliberadamente empenhados em sufocar a nação brasileira,. cônscios
e temerosos dos imensos potenciais prestes
a emergir, nesta virada de século.
_
__
A questão do asfa1tamento e da condusão
das obras da rodovia BR~364 e da abertura
de um caminho brasileiro para o Oceano Pacifico está, novamente, em foco, como um projeto de rlljJortagem da TV-Globo - o que ga~
cante ênfase aos legítimos interesses nadonais, motivação que sempre impulsiona as
produções jornalísticas da Rede Globo de Televisão.

Estou lendo neste momento, na coluna da
jornalista letê Nilhaz, na edição de hoje de
O Globo, a informação de que a repórter Glória
Maria segue esta semana para a região amazónica, devendo percorrer "toda a trilha da estrada que ligará o Brasil ao Pacífico".
É uma pauta que "merece todo o apoio para
seu desenvolvimento, pois garantirá, inclusive,
a intenção patriótica de, como ali se diz, "des~
cobrir argumentos contra a oposição cerrada
das grandes potências".
É só isso que a Amazônia e o Brasil exigem,
acima de tudo: seriedade e compreensão do
que é legítimo.
Não se pode, em sã constiência, defender
qualquer proposta ou posição que implique
em prejul"zo real para a causa indígena, que_
provoque devastação irresponsável da floresta. Confundir intencionalmente esses crimes
ecológicos e humanos com as necessidades
racionais de progressos é algo que, sem dúviw
da alguma, merece a mais veemente condenação nacional.
Estou certo de que a equipe da Rede Globo
enconlrará - e Glória Maria refletirá. com a
competência e brilho habituais- estou certo,
repito, de que a verdade surgirá com mais
força do que nunca: o asfaltamento e a conclusão _das obras da BR-364, do CorredOr" piml
o Pacífico, é urmrâas urgênciaS mais prementes do País.
Através dessa rodovia, chegaremos à fronteira com o Peru; da fronteira, atingiremos as
praias do outro oceano, cobrindo com nossos
produtos toda a costa oeste das Américas,
além de ganharmos a melhor, mais viável e
mais- econômlca das rotas para o Extremo
Oriente e os fabulosos paios de progresso industrial ali instalados nas últimas décadas.
Essas rodovias já existem e são usadas há
mUito tempO, ao contrário do que insinuam
ou mesmcr·afmnam os inimigos da Pátria. T rata-se, tão-somente, de tomá-Ias viáveis e confiáveis ao longo de todos os meses .;.__ e não
apenas durante o curto semestre do chamado
"verão" amazônicó, quando as chuvas diminJJem sua intensidade.
O Brasil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está
prestes a se descobrir.
A sensibilidade profissional da repórter Glória Maria, dentro do padrão global de competência, atentc,rá também para outros aspectos_
importantes da Amazônia.
Ao invés dos deJídos e dos desconhecimentos românticos, dezenas de mllhõ~s de telespectadores receberão as imagens e as informações realistas; saberão onde está a verdade,
quem está trabaJhando a favor e quem está
contra o País; conhecerão as beJísslmas, emocionantes, honrosas passagens da colonização e _çla integraçao ao Território brasileiro
daquelas vastas regiões.
E entre os pontos "que certamente vão merecer a atenta consideração deve estar a situação
atual e a obra ciclópica dos chamados "Soldados da Borracha", homens e mulheres das
mais variadas idades, que atravessaram um
continente e trocaram eiS caatingas nordestinas pela mata amazôni_ca; verdadeiros heróis
que arrancaram, da floresta virgem, o látex
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Vital ao mundo livre em seu esforço de guerra
para derrotar o nazi~fascismo, nos anos qua·
renta
Os "Soldados da Borracha" remanescentes
são, hoje, muito poucos. A eles e seus descendentes, todavia, a nova Constituição, acolhen~
do emenda de minha autoria, garantiu unia
renda mensal vitalícia - restrita, entretanto,
àqueles "reconhecidamente carentes".
Falta, aflora, a regulamentação de tal dispositivo, que deveria ter sido proposta pelo Poâer
Executivo até o último mês de março, nos
termos do § 39 do art. 54 das Disposições
T ransit6rias. Já existe um texto~ base pronto,
encaminhadO pelo Ministro da Previdência Social à Presidência da República. Estou em gestões, junto à chefia do Gabinete Civil, para
que se defina com urgência qual será a fonte
pagadora, último ponto ainda pendente para
a efetivação do beneffdo.
Até a realização da reportagem da Rede Globo, acredito, a questão estará definitivamente
encaminhada. E a justa alegria daqueles desbravadores da fronteira Noroeste poderá ser
um espelho fiel das·verdadeiras potencialida·
des do povo brasileiro, nos momentos em que
é chamado a trabalhar dura e sedamente em
favor do progresso nacional.
Ao cumprimentar a rede Globo peJa iniciativa de retratar a realidade, mostrando a verdadeira face dos interesses do Brasil na Amazôida, faço maiS um apelo para que também
os aspectos humanos e históricos de seus momentos mais marcantes, como foi a Epopéia
da Borracha, mereçam o reconhecimento material há tanto devido.
Muito obrigado. (Muito ktem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Embaixador Paulo
de Tarso Aecha de Uma compareceu. no dia
12 de abril passado, perante a Comissão de
ReJações Exteriores da Câmara dos Deputados com a finalidade de expor a posição do
Governo brasileiro sobre os problemas do
meio ambiente correlacionados com a Amazônia, sobretudo, no que tange às pressões
de ingerência externa e às perspectivas de criação de entidades supranacionais incumbidas
de zelar pela preservação ambiental dessa região.
O Embaixador Paulo de Tarso Aecha de
Uma evidendou, no decorrer da exposição
- (]ue proferiu, um excepcional domínio dos temas abordados, com inexcedível competência, objetividade e clareza.
A presença do secretário-geral do ltamaraty
para um fecundo e positivo debate sobre essas
cbtnplexas questões, as quais vêm polarizando, dentro e fora do País, sérias apreensões,
fói uma felii iniciativa dos Deputados Maurilio
Fetteira Urna e Bernardo Cabral.
Corno erã de se esperar, o Embaixador Paulo de Tarso Aecha de Uma, com a sua desas~
sornbrada e aplaudida exposição, transformou
a reunião da Comissão de Relações Exteriores
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da Câmara dos Deputados em um aconteciw

mento de suma importância, menos pelas

suas repercussões do que pela oportunidade,
valor intrínseco e transcendental significado

dos aludidos problemas, tanto no cenário
mundial como dentro das nossas fronteiras,
-em virtude das_a._tu~.is_circunstàncias políticas e sódo-econômicas da vida brasileira, às

quais se devem acrescentar os impactos sobre
a opinião pública decorrentes da essencia1idade das questões ecológicas.
Estas razões levam-me a requerer a incorporação ao texto deste sucinto pronunciamento da referida exposição, documento de valor
permanente que _merece ser levado ao conhecimento e à reflexão dos Srs. Senadores, bem
como de todos os segmentos da soci_ed:ade

brasileira, em virtude das informações e graves
advertências nele contidas,
Depois de delinear a trajet6ria das questões
ambientais, num conciso retrospecto do tratamento internacional do assunto a partir de
1960, o embaixador_ destacou a Conferênciª
de Estocolmo, primeira do seu gênero na história, quando representantes_ de 113 países,
inclusive o Brasil, se reuniram, de 5 a 17 de
junho de 1972, e assumiram o compromisso
coletivo de__ Estoc.olroo cons_ubstan_c__i_ado no lema "Urna" Só Terra", fato que assinalou a inserção definitiva dos problemas ecológicos no
contexto político internacional.
O Brasil participou dessa Conferência, plenamente consciente de que a natureza e os
ecossistemas do Ptane_ta_s_e el)cor.tram ~ev~ra
rnente atingidos por agressões de todos os
tipos oriundas dos desperdícios, dos apetites
desenfreados_ e vorazes do excessivo consumo, nos países industrializados, das matériasprimas, recursos florestals, minerais e agropecuárias, contribuindo- para exaustão a médio
pr~o desses recursos, geralmente provenientes das países subdesenvolvidos, onde são adquiridos a preço vil.
E.ni. 1972 foi criado o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) destinado a ampliar e concretizar as recomendações da ConJerência· de Estocolmo.
Seria desnecessário reproduzi-las aqui mas
vale a pena relembrar alguns, dos seus princípios: ... 1) O homem é ao mesmo tempo obra
e artífice do meio que__o IOdeia, o qual lhe
dá o sustento_ material e lhe oferece a oportunidade de desenvolver-se intelectual, moral,
so.dal__ e espiritualmente.... 2_) graças à rápida
aceleração da ciência e da tecnologia, o homem tem adquirido o poder de transformar,
de inumeráveis maneiras e em escala sem
precedentes, tudo quanto o rodeia ... 3) ... O
homem, deve... continuar descobrindo, irw:entando, criando e progredindo. Hoje em dia,
a capacidade do homem de transformar o
que o rodeia, utilizada com discernimento, pode levar a todos os povos os beneficias do
desenvolvimento e oferecer-lhe-ª oportunidade de enobrecer sua existência. Aplicado errônea ou imprudentemente, o mesmo poder pode causar danos inc__alculáv~is ao ser humano
e a seu meio. A nosso redor vemos multiplicarem-se as provas dos danos causados: - níveis perigosos de contaminação das águas,

do ar, das terras e dos seres vivos, destruição
e esgotamento de recursos insubstituíveis e
graves deficiências, hoctvas à saúde_ física,
menta!. e sodaL 4) temos chegado a um mo~_
mento da história em que devemos orientar
nossos atos em. todo o mundo... Por ignorância ou indiferença, podemos causar danos
imensos e Irreparáveis ao meio terráqueo, do
qual dependem nossas vidas e nosso bem~
estar. A defesa e.o melhoramento do meio
humano para as gerações presentes e futuras
se_tem convertido em meta imperiosa da humanidade".
Em 1987 surgiram o Relatório Brundtland,
elaborado pela Comissão Mundial sobre o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento, e a
"Perspectiva Ambiental para o Ano 2000 e
Além", resultado de intensas negociações intergovemarnentais.
São documentos básicos que apontam diretrizes para a política ambiental nas próximas
dé<:adas, baseadas no conceito de "desenvolvimento sustentável".
Nos últimos anos deste século, cuja agonia,
no entanto, se aproxima célere, e já se vislumbra,.n_o horizonte próximo, o advento do sé<:ulo
XXI, eXPlOdiram, por assim dizer, no cenário
internacional, fenômenos, acontecimentos e
tendências Sumamente graves, do ponto de
vista dos seus efeitos, até recentemente igno~
radoS,-perturbadores e imprevisíveis.
Mencionariarnos, de passagem, as "chuvas
ácidas" nos países industrializadas, principalm_~te nos Estados Unidos e Canadá; o peri-_
goso avanço do processo de desertificação
detectado em vários países, e sobretudo no
Br~il. pelo professor Vasconcelos Sobrinho,
nos seus estudos sobre o assunto, a partir
do inominável desmatamento das cabeceiras
do riO São Francisco e do$__seus afluentes gerando transformações climáticas adversas,
~is. como secas ou inundÇtções. de proporções até então des_conhecidas; a liquidação
dos últimos remanescentes das nossas florestas d., _orla atlântica; a devastação de vastas
área_s das florestas tropicais amazônicas, principalmente em Rondônia e no Pará; os fenômenos verificado!! na camada de ozônio, ocasionados pela industrialização intensiva e poluidora das países mais desenvolvidos, provocando o aparecimento do efeito-estufa; a terrivel poluição ambiental causada pelos acidentes com 'as Usinas Tennonucleares de Three
Miles lslands nos Estados Unidos e Cheinobil,
na União Soviética; os efeitós a nível planetário,
das explosões nucleares e das alucinantes corridas armamentistas devoradoras de minérios
e re~ursos naturais de toda ardem, em detrimento do consumo razoável e do bem-estar
das populações; a exaustão de recursos e insumqs _básicos - feriômenos que estão provocando o pânico nos setores mais conscientes
e _esclarecidos dos menc;ionados países que
deles necessitam desesperadamente.
Decorre dessa situação o recrudescimento
generalizado, em escala mundial, das preocupações com a ecologia, a eonservação e defesa dos recursos naturais e o reconhecimento
da essencialidade de uma urgente implantação de políticas de defesa do meio ambiente
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e de luta contra a poluição, sob quaisquer
das modalidades em que ela se apresente,
principalmente nas grandes metrópoles e
_
aglomerações demográficas,
COiiseqUêhCiãs imediatas já se podem verificar priricipalmente na. Europa Ocidental, no
Japão, nos Estados Unidos e no Canadá; o
Crescimento dos partidos _ecológicos; a disseminação de uma espécie de consciência "V~r
de'' _de proteção às florestas, à_flora, à fauna
e à natureza, em geral.
É impressionante o avanço dess_a "consciência verde.. através da criação de partidos
e organizações ecológicos não governamentais dispondo de milhões de membros e simpatizal)tes, além de recursos fmanceiros _de
vulto, atuancfo como grupoS -de pressão, exigindo providênciaS da sociedade e dOs governos em todos os planos e setores que envolvem os problemas do meio ambiente.
Felizmente, também no Brasil, apesar da
notória indiferença e insensibilidade da administração, dos partidos e dos políticos - vereadores, prefeitos, governadores e parlamenM
tares, com algumas raras exceções_ que são
do conhecimento de todos - percebe-se o
despertar de urna pujante _consciência ecológica, conforme se poderá verificar nás Universidades e nos editoriais, artigos, e no farto
nofidário" divulgado pelos principais órgãos da
imprensa, rádio-emissoras e redes de 1V. N. estão, para comprovar a auspiciosa emergência das preocupações com a ecologia, os
episódios vinculados ao assassinato de Chico
Mendes, no Acre; os recentes ·atos do Poder
Executivo, tais corno os decretos, medidas
provisórias e mensagens do Presidente José
Sameyenviadas ao Congresso Nacional criando o Instituto Nacional do Meio Ambiente e
Recuros Renováveis, o programa "Nossa Natureza", além de uma série de medidas visando estancar os desmatamentos, a criação de
parques nacionais, estações ecológicas e a
melhoria das condições de vida dos nossos
índios - iniciativas que demonstram a sensibilidade, o patriotismo e a visão de estadista
do Presidente José Samey.
Quanto às ameaças, explícitas ou veladas,
contra a nossa soberania política, não precisamos alongar-nOs a resPeito: os brasileiros conhecem a epopéia da incorporação do Acre
ao nosso território, quando os bravos cearenses an radicados corno seringueiros, sob o
comando de Plácido de Castro reagiram contra o "Bolivian Syndicate" que, a pretérto da
exploração da borracha, na verdade se transformaram numa grave ameaça à integridade
territorial do Brasil.
Contúdo, nãquela época o Brasil teve a felicidade de ter como Ministro das Relações Exteriores, a personalidade inolvidável d_o &rão
do Rio Branco, que soube controlar a situação
e evit~r guerra fratricida, e pelo Tratado de
Petrópolis, elJl 1902, resolveu em termos jurídicos, pacífica e defihitivamente, aqueles graves problemas.
_
-Passaram-se os anos quando novamente
se tramou nos Estados Unidos e na Et,tropa
Ocidental, com a discreta simpatia da Uryesco,
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a famosa prOposta de criaçãá -do Instituto In-

temadanal da Hi1éia Amazônica - proposta
malograda diante da enérgica repulsa do povo
brasileiro.
Posteriormente, o Hudson lnstitute tentou

concretizar o projeto megalormmfaco do futurólogo e economista Herman Khan destinado

a construir um gigantesco lago na Amazônia
com a finalidade :de gerar um fãfiuloso potencial energético, para o que seriam inundados

dezenas de milhares de hectares da floresta
amazónica: ou seja, a maior obra jamais construída pelos seres humanos, superior às pirâmides, aos canais de Suez e- do Panamá, e
à Grande Muralha da China.
·
Todavia, a reação fulminante da opinião públíca brasileira anulou a possibilidade de ser

consumada essa investida delirante patrocinada pelo Hudson lnstitute.
Como se vê, semelhantes tentativas, teriam
de ser forçosamente repudiadas pelo povo
brasileirO que- tem na Amaiôilia o seu património maior- base e plataforma da transformação do Brasil, no prazo de 1 ou 2 gerações,
em potência mundial, à serviço da paz e do
bem-estar de_toda a humanidade.
O panorama tomolt--se ultimamente ameaçador em face de uma vasta mobilização internacional envolvendo governos, instituições
culturais, organizações CientífiCas e- persOrialidades em evidência, dos países mais ricos
e qesenvolvidos do mundo que, a pretexto
da defesa ecológica se dizem preocupados
com a desertificação, o desmatamento, a
exaustão dos recursos naturais, a rápida extinção de espécies vegetais e animais, a deterioração ambiental e o desaparecimento das florestas tropicais amaZónicaS. Ora, a Amazônia brasileira _em face das suas
Vastas proporções geográficas e incalculável
disponibilidade de recursos natUrais, colocou
o Brasil no centro das pressões internacionais,
transformado num alvo predileto de acusações e críticas de toda ordem, alegando-se
naqueles_ países a incapacidade e a inépcia
do Governo brasileiro em protegê-la.
_
Observa-se, no momento, o· desenrolar de
uma campanha maliciosa em relaçao aos problemas de ocupação e exploração da Amazôrua, propalando-se e ressaltando-se as defidências do Brasil para resolver os problemas
ecológicos e a proteção do meio ambiente
da região.
_
Daí as pressões intoleráveis: as ·critiCas e
os ataques ao Brasil, que se pressupõe ser
um país periférico e viilnerável, em fãzão de
seu excessivo endividamento, da omissão e
despreparo de suas lideranças políticaS, da
ineficiência e da falta de operacionalidade de
uma administração hipertrofiada, burocratizada e emperrada.
_
O Embaixador Paulo de Tarso Aecha 4e
Uma enumerou textos de algumas daquelas
críticas e ataques divulgadas nos artigo~ e edi·
torais dos principais jornais e publicações in·
temacionais, onde se afirma, por e.xenipiO:
"O que está qUeimando no BrasilTO Brasil
queima o FuturO", "Um holocaus_to ambjenta1
está varrendo a floresta tropical da Amazônia";
"O mundo quer que o Brasil pare de destruir

irresponsavelmente a floresta amazónica"; "O
Brasil, que está estuprando a floiesta amazô~
nica em nome do progresso econêimico, é
o pior agressof"; "O vergonhoso estupro da
Amazônia pelo Brasil"; ... e assim por diante.
Exemplo concreto do emocionalismo, do
exagero, da d_esinformação e da virulência da
conspiração desfe_chada contra o Brasil- informou 6 Embai.xador Paulo de Tarso Flecha
de Lirna_em sua ~xPqsiç~o peiante a Comissão de Relações ExteriOres da Câmara dos
~putados- ~ o Q_a Carla do G11,.1po do Cem,
subscrita por impOrtantes nomes da intelectualld_ade latino-americana, endereçada ao
Presidente Jasé:_Sarney e entregUe à Embaixada do Brasil no México. Entre outras denúncias e veeiiienbi!s ácusações essa: carta declarava ser "_deSoliesto e pUeril" invOcar a soberania nacional para justificar a "destruição"
da Amazônia, e propunha que um tribunal internacional julgasse o.. governo brasileiro por
alegados criffies de ecocfdio e etnocfdlo.
_Diante da agressividade, falta de respeito
e da improcedência dos termos insultuosos
desse do.c.umento, o Governo brasileiro ded·
Qlu_ devolver a Carta ao Grupo dos Cem.
Ocorre que â Amãzôriiã além -de ser uma
das _últimas área~ inexploradas do Planeta é,
_sjmuJtaneamente um imenso vazio demográfico, exercendo desde a época de sua abertura
à livre navegação no século XIX. até o presente,
imensa e justificada fa.Scina_ção, e sempre despertou o interesse dos Estados Unidos, e dos
países europeus.
A esse respeito, o insigne historiador Artur
CeSar Ferreira R~is, 1» Superintendente daValorização Econõriiica da: Amazônia, Diretor do
Instituto de Pes.quisa da Amazônia, ex-Governador, eleito pela Assembléia do Estado do
Amazonas e ex-Presidente do Conselho Federal de CUltura, escreveu,- entre Vários trabalhos
de extrema importância, dois livros básicos,
cuja re-edição se impõe: em 1940, Lobo D'Almada, um éstadi$fa COlonial, e, em 1960 A
Am&ônia e a CObiÇa "UrfiveiSãl- Obra impe~
recivel que-nenhum brasileiro deveria ignorar.
Q Embai.xado_r Paulo de Tarso Flecha de
Uma concluiu a sua exposição citando_a auto·
rizad.:;t_ opiníãO do eminente escritor, acadêmico, Barbosa Uma Sobrinho, ex-Governador
de Pernambuco, ex-Deputado Federal, e atual
Presidente da AssociaÇão Brasileira de Imprensa:
"•..A ecologia impõe deveres, que o
Brasil não- ignora e sabe muito· bem ·o
que significam. Pior seria que este vocábulo viesse a servir de máscara a reivindicaç_ões imperialistas, como instrumento
da cobiça estrangeira" ...
O Brasil nào se deixai-à intimidar pela insidios_a conspiração de pessoas, organizações
ou grupos estrangeiros que pretendem, sem
quaisquer possibilrdades de êXito, obstaculizar
o seu desenvolvimento inCoerCível e auto-sustentado.
Apoiado nas bases indestrutíveis _de suas
potencialidadeS- geodemográficas, econôrriicas, políticas e sócio-Culturais o Brasil se apresenta, no mündo contemporâneo, como o
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único pais que· cOnsagrou todo um capítulo
de sua recém-promulgada Constituição, .aos
problemas do meio ambiente.
Refiro-me ao Art. 225 cujos dispositivos, a
seguir transcritos demonstram a sua capacidade para executar uma política ecológica
avançada, e defmem os compromissos supremos da Nação brasileira no concernente ao
património nacional, à preservação do meio
ambiente e ao uso adequado dos recursos
naturais.

"Art. 225. Todos têm direito ao meio am~
biente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comwn do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder púbUco
e à coletividade o dever de defendê-lo para
as presentes e futuras gerações.
.
§ 1o Para assegurar a efetividade desse di·
reito, incumbe ao poder público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e_ec_ossistemas;
n- preservar a diversidade e a integridade
do património genético do País e fiscalizar as
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético~·
III- definir, erTa todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo
a alteração e a supressão permitidas somente
através de lei, vedada qualquer utiliZação ,que
comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;
: IV- exigir, nã_ forrl'ia da _lei, para instai~
de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental,
a que se dará publicidade;
V- controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substáncia_s que comportem risco par~ a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente; ,
VI-:- promovera ed_ucação ambiental em
toci_Qs os níveis de ensino e a consc.ientização
pública para a preservação-do meio ambiente;
VIl- proteger a fauna e a flora, vedadas,
na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem
a extinção de _espécies ou submetam os animaiS à crueldade.
§ 29 Aquele que explorar recursos rniAeraisfica obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado, de acordo com solução técnica
exigida pelo órgão público competente, na formada lei.

§ 39 As condutas e atividades considera·
das lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas fi.Sicas ou jwidicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
§ 49 A Floresta Amazónica brasileira, a
Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Ma-

to-Grossense e a ZOna Costeira são pabimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na fonna
da lei, dentro de condições que assegurem

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

1360 Sexta-feira 21

a preserva_ção do rne:io. ambiente, inclusive
quanto ao u_so dos reçursos naty_rals.
§ 59 São indisponíveis as terras devoh.Jtas
o_u arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção do5!
ecossistemas naturais.
§ 6° As usiria_s_ que operem com reator
nuclear deverão ter sua localização definida

em lei federal, sem o que não poderão ser
instaladas."
"Os arsenais nucleares das grandes potências e o aquecimento da atmosfera, por Causa
dos progressos-dos países desenvolvidos, que
atinge diretamente a camada de ozônio, geram muito mais danos ao meio ambiente-do
que o desmatarnento das florestas tropicais
dos países pobres" - afirmOu-O Presidente

. {)OCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. L<XikJVAL liÃPTISTA EM SW DISCl!RSO:
"EXPOSIÇÃO DO EMBAIXADOR
_ PAULO TARSO FLECHA DE LIMA
__ À COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES DA cfiJt,ARA OOS

·- DEPUTADOS

~ --Tenho-9fande prazer em comparecer hõje

a este auditório para tratar de questões relacio-

O povo brasileiro se regozija. com_ as decisões do Chefe d.a Nação e aplaude a politica
ecológica por ele traçada, pela originalidade,
arrojo e realismo que a caracterizam como
modelar e decisiva,. no sentido_ ela transformação do Brasll em potência nlundial ainda
nesta última d_écada do século XX.
-

nadas com a posição do Governo brasüeiro
SObre meio ambiente, especialmente no que
se refere à dimensão internacional desse assunto. É -para mim uma honra participar desta
iniciativa, que deve sua .origem a inspirada
idéiã do Deputadi:o> Maurí1io Ferreira Lima, e
sua realização ao meu prezado amigo Deputado Bernardo Cabral
A titulo de introdução, creio que valeria a
pena fazer um breve retrospecto do tratamen~
to inteinãCIQ_ii.al do tema. No final da década
d~ 1960, a questão ilm.biental aparecia no cenário internacional em~ víffu,de da preocupação
de alguns países com os efeitos transfroilteriços da po_luição industi:!al~ Antes dissÕ, regiStravam-se apenas rápidas apaiições, motivadas, por interesses tópicos ou preocupações
incidentais. O assunto_ representava pouco
mais do que uma excentricidade de alguns,
ainda escassos, ecologistas.
-A Assembléia Geral dB.s Nações Unidas, pela
Resoluçáo n• 2.398 (XXIII), de 1968, decidiu
pela convocação de uma Conreiêndã IntêrTiãcional sobre_ o Meio Ambiente Humano. Reunidos em EstÇ>colmõ,-de 5 a 17 junho de 1972,
representantes de 113 países legitimaram a
índtisão do tema na agenda internacional. Primeira de seu gênero na história, a ConferênCia
de Estocolmo viriã- a constituir um marco. O
ctir_oprcimiSso coletivo de EstocolmO, cónp
substanciado no lema "Uma só Terra", abritla
as portas para a ínserção definitiva do tema
no contexto político internacional. Tomava-se
·conSciência, de form~ ainda timlda se pensarmos em termos atu~is, de que a natureza do
Planeta, severamente atingida por padrões desenf~eados e vorazes de consumo, _merecia
maior atenção da c:omunidade internacional.
- -A partir dai, impulsionaram-se sobremaneira os-estudos e o c:onhecímento de questões
ambientais, e estabeleceu-se um importante
arcabouço institucional para o tratamento do
· assunto, tanto no plano íntemo, em muitos
países, comó_ hO plano internacional. Neste
último caso capitaneado pelo Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUM
MA), criado ainda em 1972.
--0 legado maior de Estocolmo, entretanto,
talvez esteja na consolidação do próprio conceito de meio ambiente, que pa,ssou a incorporar fatores económicos e sociais em sua
definição;e"àeiXou assim de ser eri.tendido apenas como o conjunto de elementos físicos
e_ biológtcos que afetam uma determinada
área. _ ºezes~~e anos depois, vale lembrar alguns
dos princípios acOrdados ern__Estoçolmo:

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

_- "O d~envoMmento econômico_ e
social é essencial para gaámtif aO Ho-

José Samey a 25-âe fevereiro de 1989 em
Tóquio, logo após ser recebido em auaiênciei
pelo Pr_esiden~_dos E$ta9Q.S Unidos.
No encontro- realizado na sede da embaíxada americana estava presente. o Secretário
de Estado, James Baker.
Asseverou ainda o Presidente José Samey
nesse enc:ontro -que as acusações que o Brasil
vem recebendo na área de preservação do
meio ambiente, se devem à desinformação.
Ele lembrou, então, que da área total da Amaquiiô~
zónía brasileira, cerca de 5 rnírhóes
metros quadrados, "somente 3,5 por cento
foram tocados" o que significa que não há
nenhum comprometimento com a preservação ecológica. Além disso- acentuou o Presidente José Samey- _"c:lez por cento- do-território brasileiro são de reservas indígenas", fato
que demonstra a preocupação do Governo
com o meio _ambiente.
Durante a entrevista, em Tóquio, o Presi,dente José Sarney assinalou, Com energia,
"que nenhum país aceita qualquer interferência_em seus problemas internos por parte de
outro país. Os Estados Unidos têm urna posição que também é a nossa ern matéria de
meio ambiente. Nós acham~ qu~ e~e problema deve ser uma preocupação do ml!.ndo inteiro, pots ele ç:llz respeito à sobrevivência do
homem na terra e não é exclusividade dos
países pobres".
Ehc-errandõ- estas observações à margem
da exposição do Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima em defesa de interesses Vitais
do Brasil, vinculados à sua próPria sobrevi.:vência como Nação. soberana, protagonista
e senhora do seu destino, cumpro o dever
de felicitar o Presidente José Samey pela lucidez, ·coragem e patriotismo no que tange à
solução des_s_e. çomplexo elenco _de proble-

de

mas.
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mem um meio ambiente favorável à vida
ea9 trabalho, f7_para ctiãf, na Terra, condições necessárias ao aperfeiçoamentO da
qualidade de vida";
-"Os Estados têm, respeitado a Carta
da Nações Unidas e os princípios de Direi~
to fntemac:ional, o direito soberano de explorar seus próprios recUfsõs de acórdo
cotn su-as próprias políticas ambientais,
e- a responsabilidade de assegurar que
atividades levadas a cabo dentro de sua
jurisdição ou controle nãq venham a causar prejuízo ao meio ambiente de .outros
Estados ou de área além dos limites da
jurisdição nacional";
~"O Homem e seu melo ambiente
devem ser poupados dos efeitos de armas nucleares e de outros meios de destruição em massa. Os Estados~ devem
procurar entrar em rápido acordo, no âm- bito dos organismos internacionais relevantes, sobre a eliminaçãO e cOmpleta
destruição dessas armas".
_

A crise econômlc:a generalizada e a latente
confrontação entr~ as super potências esta
última insuficientemente camuflada po; uma
"détente" armada,_ não pennitiram, no decorrer dos anos de 1970, que a questão ambiental
ocupasse posição de destaque na a9enda intema~onal, pelo menos não no nível que se
P?dena esperar depois do impulso propor~
·oonado pela Conre~ncia de Estocolmo, tlá
que se notar, no entanto, alguns importantes
avanços no campo dos tratados multilaterais,
como a adoção da Convenção de Washjngton
sobre _o C.ornérçio Jntemacional de Espécies
da _F'a':na e Flora~ Selvagens em Perigo de
Extinçao- CITES (1973) e do pr6piro Tratado de Cooperação Amazônica (1978), que encontra em sua origem a preocupação dos Paises signatários em proteger o meio ambiente
amazônic:o em seus respectivoS territórios.
Na presente década,_a conjugação de diversos fatores contribuiu para dotar a questão
ambiental de uma proeminência até então !risuspeitada_ na agenda internacional.
- -Em primeiro lugar, assinale-se um aumento
de diversos fenômenos que, revelam ''perturbações" no _ambi~nte. A chuva ácida,· que leva
a verdadeiras disputas diplomáticas entre os
EUA e o Canadá, ~- gravidade do avanço_ da
desertiijc:ação, maiores evidências _ctentfficas
da destruição da camada de ozônio, PrOvocada pela ação do homem, surgimento_ da
tese do efeito es!lJia, etc... S~o todos fenônemos que exigem, de uma forma o_u_o.utrà medidas de cooperaçâo internadona_l
Ciue
sejam bem encaminhados.
qm segundo elemento a _considerar, para
entender a posição proeminente da ecologia
na agenda internacional, é o de que existe
uma atmosfera propícia para a concentração
da atenção de setores chave da comunidade
internacional em questões ambientaiS. A_SUbstitulção da- "détente" arrnadi;i pela atual "deténte" id~ológica gorbachoviana- aparente~
mente maís confiáver - aJém de atenuar a
confrontação _entre aS super-potências posiibilitou a solução, ou ao me:noS o encaminha~
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mento em direção a soluções, de alguns dos
conflitos regionais com os quais o mundo se
deparava na virada da década, e deu margem
a significativos avanços em termos de desar~

mamento bilateraL A situação tomava-se ravorável a uma inversão de prioridades na pauta
de discussões políticas internacionais.
No plano político-partidário, há que se men-

donar dois aspectos, visíveis sobretudo nos
países da Europa Ocidental: o crescimento
dos partidos genuinamente ecológicos e, mais

recentemene, a "apropriação" da bandeira
ambiental por praticamente todos os grandes
partidos e figuras políticas de relevância.
O notável crescimento da atuação das orga-

nizações ecológicas não-governamentais
constitui outro elemento crucial. Contando
com milhões de membros e sjrnpatizantes,

considerável disponibilidade de verbas, crescente margem de ação e ramificações muitas
vezes internacionais, essas _orgemlzações
atuam com cada vez maior eficácia junto a
governos nacionais, enqUanto grupo de pressão, além de agir muitas vezes diretamente
em questões que envolvam o meio ambiente.
Em 1987, dois importantes documentos
vieram estimular ainda mais os debates internadonais sobre o tema: o relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento ("Relatório Brundtland") e a Perspectiva Ambiental para o Ano 2000 e Além.
Tanto o' primeiro, fruto do notável trabalho
de especialistas atuando em caráter pessoal
- inclusive do Doutor Paulo Nogueira Neto,
ilustre brasileiro com toda uma vida dedicada
ao meio ambiente -, como o segundo, resultado de intensas negociações intergovernamentals no âmbito do Programa das Nações
(Jnidas para o Meio Ambiente, pretendem
apontar diretrizes para a política ambiental nas
próximas décadas, baseados no conceito de
"desenvolvimento sustentável".
Esse novo quadro internacional está marcádo por uma inusitada "disponibilidade" das
grandes potências para lidar com a questão
ambiental. O Presidente Bush prometeu em
sua campanha ser o "mais verde" dos Presidentes da História norte-americana, e o "novo
modo de pensar" da diplomacia soviética tem
assumido um discurso com tones ambientalistas até então exclusivos de certos países
nórdicos. Completam o novo quadro internacional uma tenaz atuação de entidades ecológicas não-governamentais, um impressionante multipl!car de encontros, conferências, negociações multilaterais e discussões científicas e técnicas acerca do meio ambiente, e
uma crescente passionaliz.ação do tema na
grande tmprensa internacional.
O inestimável património natural da Amazônia brasileira coloca o País no centro das
pressões. Do garoto inglês, alemão ou canadense, que escreve urna carta à Embaixada
do Brasil, a Chefes de Estado e de Governo
dos países mais ricos do mundo, todos se
dizem preocupados com o futuro da Amazônia e com a alegada inépcia do Governo
brasileiro em protegê-la, tão propalada pela
mfdia internacional.

Observ.a.-se atualmente, como é sabido,
uma grande mobilização internacional em re~
lação à questão amazónica, no bojo da qual
se procura resSaltar as deficiências do Brasil
para lidar com os problemas ligados à proteção do melo ambiente da região.
Essa mobilização traduz-se muitas vezes em
pressões externas sobre o Governo brasileiro,
afetando de forma negativa a imagem internacional do Brasil e dificultando o acesso a fontes externas de fmanciarnento.
Em-alguns casos, as pressões incluem um
chamamento à ingerência externa no tratamento dos problemas ambientais da Amazônia brasileira, sugerindo-se que o Brasil abra
mão de "parte" de sua soberania e avalize
a criação de uma entidade supranacional para
zelar pela preservação ambiental da região.
A escolha do Brasil como foco das críticas
internacionais não pode ser considerc~da gratuita. Pars _de· vasta· extensão, representativo,
com presença crescente ·no cenário internacional e, por outro lado, vulnerável a campa~
nhas desse tipo por sua relativa dependência
externa, o Brasil surge como alvo ideal. Adicionalmente, o apego do povo brasileiro a valores
acidentais arriplifica a repercussão interna
dessas críticas.
Além disso, ataques ao Brasil e a suas deficiências em lidar com a questão ambiental
rendem bons dividendos polfticos no exterior,
pois proporcionam ampla cobertura na mídia
e considerável impacto eleitoral, sem os custos que implicam neces~ariamente medidas
de âmbito interno.
O interesse mundial pela região arnazQnica
não é novidade. Desde a campanha pela livre
navegação na bacia amazónica, levada a cabo
em meados do século XIX, até as atuais teses
cientificas, algumas delas carecendo ainda de
evidência concreeta, com que se relacionam
fenômenos da região ao efeito estufa; à manutenção do regime hídrico mundial e à conservação da diversidade biológica, a Amazônia
sempre atraiu a atençã~ de outros países.
AcresCente-se a isso um forte componente
mítico, explicado pelo fascínio dessa que é
uma das últimas áreas inexploradas do Planeta, um grande vazio demográfico em que mesmo a presença de um poder nacional é por
vezes: de difícil percepção, e se terá uma explicação para a intensidade da "preocupação"
global com o futuro da região. Pode-se entender o porque da insistência com que setores
menos informados ~Jtam ao que o 'Professor
Barbosa Uma Sobrinho, em magistral artigo
recentemente publicado, chamou de "a falácia
do pulmão do mundo". As evidências científicas, que comprovam sobejamente a falsidade dessa tese, sucumbem à força da imagem retórica.
A titulo meramente exemplificativo, citaria
algumas das formas sob as quais essas pressões se têm manifestado:
a) Meios de Comunicação:

'

"

A imprenSa internacional tem dedicado, n~
últimos meses, amplos espaços ao tema, rnurtas vezes em artigos eivados de emociana-
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Hsmo, visões apocalípticas, da~os inverídicos
ou não comprovados e inverdades científicas.
A seguir, leio alguns textos que exemplificam esta atitude da mfdia internacional:
i - Série de editoriais do The New York
Tunes. sob os títulos ''O que está queimando no Brasil", "O Brasil queima o
Futuro" e·" A Dívida do Brasil pode salvar
a Amazônia".

Nessa série encontram-se afirmações como:
-"O Brasil carece menos de politicas
do que da disposição para executá-las";
-"Um holocausto ambiental está varrendo a floresta tropical da Amazônia";
-"O Senhor Mendes não será chorado apenas por brasileiros. Na acepção
real do termo, ele estava defendendo o
próprio ar que o mundo respira";
-"O mundo quer que o Brasil pare
de destruir irresponsavelmente a floresta
amazónica";
-"A Idéia do Senhor Samey, de estrangeiros tomando posse da Amazônia,
constitui um receio infundado, estimulado por-seus assessores· militares";
ii - Editoiial do Houston Post, de
22~3-89, onde se afirma que "As florestas
tropicais são chamadas de pulmêo da terra" e "O Brasil, que está estuprando a
floresta amazónica em nome do progresso económico, é o pior agressor";
iii- Campanha levada a cabo= pelo
semanário italiano L 'Espresso, conjuntamente com a seção italiana do WWF, para
que seus leitores pressionasse~_ o Governo a Suspender investimentos no Brasil
que possam afetar o meio ambiente amazónico;
iv-Numerosos artigos críticos à atuação do Brasil têm aparecido também nas
mais importantes publicações de outros
países da Europa OCidental e da América
do Norte;
v-Esse tipo de "excitação" começa
a atingir a imprensa de países em desenvolvimento. EXemplo disso é o editora!
do Bangkok Post do dia I 0-3-89 que, sob
o título sugestivo de "O Vergonhoso Estupro da Amazônia pelo Brasil", compara
a política brasileira em relação à Amazônia ao apartheid sul-africano, afirmando: "Na Amazônia há abusos contra valiosos recursos naturais, urna questão que
transcende fronteiras nacionais. Os brasileiros e os estados amazónicos não podem exigir o direito à privacidade nesta
questão, assim como Pretória não pode
alegar que a .injustiça do apartheid é uma
mera questão doméstica".
b) Organizações não-governamentais

Exemplo recente de pressão exercida por
organização não~go~marnental ~_o da_ carta
do Grupo dos Cem· endereçada ao Senho_r
Presidente da República e entregue à Emb~u
xada do Brasil no México. Entre outras idéias,
ela declarava ser "desonesto e pueril" invocar
a soberania nacional para justificar a "destrui-
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timo dia 3, a íntegra da "Declaração da
inclusive os Estados Unidos, de que a biodiverHaia". O texto, nQ entanto, era precedido
sidade, da qual se diz que entre 50 e 70%
de uma r.::hamada em que se afirmava se encontram na floresta amazônica, cOnstipor alegados crimes de ecocfdio e etnocfdlo.
que os países signatários estavam dispos- tuiria "património comum da humanidade".
Diante dos tennos insultosos em qUe era reditos a estabelecer uma autoridade global
gida, o Governo brasileiro deddiu devolver a
Atitude do governo brasileiro:
e a "delegar parte de sua soberania". O
carta ao Grupo dos Cem, que· conta com a
-a) Evolução sensível nos últimOs anos:
fato gerou uma reação oficial do GovernO
participação de _importantes nomes da intelecQuando da Conferência de Estocolmo, em
tualidade latino-americana.
brasileiro.
1972, o Brasil defendeu a tese de que os proiii"- O Parlarhento Europeu a dotou, blemas ambientais constituíam ass_unto exduÉ importante notar, no entanto, que o escrino dia 16-3-89, respl~ão sobre a floresta sivamerite de politica interna. Hoje, sem· ã.brir
tor Mário Vargas Uosa, um dos mencionados
amazônic:a, na qual se afirma, entre ou- mão da noção de responsabilidade exclusiva.
como signatário dessa carta, em entrevista
tros pontos, que "os esforços e a neces- entendemos que alguns fenômenos que ocorconcedida à jomalis4t _f!'\arília Gabriela, havia
sidade de proteger urgentemente a flo- rem em nosso território possam afetar outros
declarado, sobre o assunto, que "não é aceitáresta tropical, em rúvel mundial, consti- países e reconhe~os que alguns problemas
vel que os países desenvofvídos decidam, eles
---- tuem um todo uno e indivisível, neces- revestem-se de carátet globa1. A cooperação
que já alcançaram a prosperidade, que a Amasário e imprescindível onde ainda houver internacional é bem vinda, desde que em terzônia deve permanecer intocada, que a Amafloresta tropical". A resolução pede, ainda, mos que não impliquem ingerências indevidas
zônia não pode ser utilizados pelos países
-equivocadamente, que a CEE suspenda • ou afetem o direito soberano do País de exploamazônicos para seu desenvolvimento".
----sua "ajuda" ao projeto Grande Carajás, rar seus recursos naturais.
- ·
c) Ofidais:
_ _ _. .
e prega a interferência junto ao _Banco
PrOcuramos adotar uma postura mais
Além de algumas manifestações de autori~o Mundial, ao FMI e ao PNUMA. O Repreatuante, com ati~des mais agressivas em reladades estrangeiras bem conhecidas de VOssas
~ sentante Permanente do Brasil junto à
ção a problemas ambientais globais.
Excelências, caberia mencionar as seguintes:
CEE encaminhou carta de protesto ao
b} Medidas adotadas:
__ Presidente do Parlamento Europeu;
i - Tem-se prOCurado .dar ampla divuli - Congressistas nort~americ::anos_
gação, inclusive por· intermédio das emem visita ao Brasil. A primeira delegação,
Iv-Projeto
__
d_e
-Lei
apresentadOPelO
composta pelos Senadores Tim Wirth, Albaixadas no exterior, dos esforços emSenador Albert Gore _Jr.~ intitulado "lei
preendidos pelo fovemo para a proteção
bert Oore, John Heinz e Richard ShelbY,
-de Polftic:a Ambiental Mundial de 1989",
do meio ambiente amazônicp (Constitui-.
e pelos Deputados John Bryant e Gerry
que qualifica, e_m sLia apresentação, a floção, Programa Nossa Natureza, criaç_ão
Sikorski, chegou a formular uma proposresta amazónica como um tesouro cientíta de criação de uma "Fundação para
do Instituto Brasileiro do Meio Am~iente
fico e ec:onômic::o, "em processo de_ ser
e dos Recursos Naturai!:!.Ren.ováveis, etc.);
a Conservação Braslleira", c::ujo órgão disaqueado";
-reter deveria incluir "algumas figuras in__ j i - Est~beleceu~se nO [tamaraty, em
v - No ato religioso realizado em medecorrência de Portaria assinada pelo Seternacionais". Após a visita, membros da
mória
de
Chico
Mendes,
em
Washington,
nhor Ministro de Estado, a Divisão ele~
delegação tomaram atitudes prejudiciais
no dia 25-1-89, o Senador Robert Kasten
suntos Humanitários e do Meio Ambiente
ao Brasil junto ao Banco Mundial e ao
índuiu em seu pronunciamento a segUin(DHM};
~
Governo Japonês.
te frase: "A floresta_ tropical não é brasiüi- no âmbito multilateral:
A Segunda delegação, da qual tomaIeãrà apenas, é também nossa, que dela
---particiP:açaona III ReurliãO de_Otanram parte os Senadores John Chafee, Danecessitamos para respirar";
-celeres do Tratado de Cooperação AmaI e Bumpers, Arlen Specter e Steve
Vi-_0 ·mir\istro do Tesouro da_ltália,
zônica, que culminou com a adoção da
Symms, adotou no Brasil uma postura
Giuliano Amato, em entrevista coletiva
Declaração de São _françisco de Quito,
mais positiva e constrotiva, o que não evi-_
-Conjunta com merii.DróS ·da Associação
notável exemplo de solid.ariedade_regicitou que sofress_e severos $ques por parAmigos da Terra, declarou que o governo
nal;
te da imprensa de Rondônia, dos Goveriia!iarlõ está disposto a colaborar para a
-participação na Conferência de
nadores amazónicos e mesmo de alguns
-"salvação" da Amazônia, pois "trata-se de
Haia, que adotou declaração fina) mais
parlamentares brasileiros;
bem supranacional, sem pôr em disii- Iniciativa do Primeiro-Ministro da
afinada com os inter~es do Brasil que
cussão a soberania do Brasil" (SIC).
os Projetes inicialmente apresentados peFrança, Michel Rocard, de convocar uma
d) De organismos financeiros multilaterais:
Conferência Internacional de Chefes de
los idealizadores do encontro (Holanda,
rerais:
· Norue_ga-e França);Estado e de Governo para discutir aspecSob constante pressão da opinião pública,
tos ligados à proteção da atmosfera. A
- participação ·nos esforços globais
de Organizações não-governamentais e mespara salvar a camada de ozônio, que se
idéia evoluiu para a realização da Confemo de governOs, o Banco Mundial e o BID
rência da Haia;
traduziram. na adoção da ConVenção de
passaram a ãdotar novas condicionalidades,
O texto inicial de "Declaração da Haia"
Vi.ena para a Proteção da Camada de Ozôde Caráter ambiental, para a aprovação de nonio, de 1985, e do Protocolo de Montreal
incluía idéia inaceitáveis para o Brasil, covos _créditos a países erri desenvolvimento. Fasobre Substâncias que Destroem a camo as que previam a criação de uma
la-se que-alguns bancos privados poderão vir
mada de Ozônio~ de 1987. Após análise
entidade supranacional e a adesão de
a adõtar entraves semeltiantes.
-pelOS âiferentes 6rgãoS ricicionais com in_sanções, inclusive económicas, contra
e} De organismos governamentais multilatetereS_se no~assunto, _o Itamaraty submeteu
países que apresentassem "má conduta"
rais
·
à Presidência da República Exposição ·de
em matéria de proteção ambiental. A
Na recentemente encerrada 'VI Reunião MiMotivos, rec:ome.ndando a adesão doBraatuação do Brasil, e d~ outros países com
nisterial sobre MeiO Ambiente na América Lati-sil a ambos os instruinentos. O asSurito
pontos de vista semelhantes, determinou
na
e-Caribe,
rea1izada
em
Brasi1ia,
foi
lido
disencontra-se pendente de deciSão do Conque no texto fmal desaparecessem tais
curso do Direto_r Executivo do PNUMA, Dr.
gresso Nac::ionãl;
elementos;
- o Brasil participou ativarrlente- das
Ao final da Conferência, o presidente Mosf.af.3-Tolba, repleto de referências descorteses ao Brasil.
discussõeS ·sobre a adoção de urna conFrançois Mitterand d~larou que "alguns
Em reunião organizada pelo PNGMA em
-venção-global sobre o controle de movipaises" deveriam abrir mão de parte de
novembro, em Genebra, sobre a questão da
mentos transfronteiriços de reslduos perl~
sua soberania em favor de interesses glodiversidade biológica, ficou pate~ a intenção
bais.
·
gases e seu depósito, onde se defrontQu
dO secretariãdo daquele programa de apoiar
com forte oposição de alguns países deConforme estipuládo na Haia, os principais jornais francesses publicaram_. no úl- a idéia, defendida por vários paises na oCasião,
senvolvidos, aparenteinei1fe mãis preoção" da Amazônia, e propunha que um tnbu-

nal intemac::ional julgasse o Goven1.o brasileiro

um
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cupados com os aspectos econômicos
e comerciais da questão do que com pos~

síveis repercussões negativas sobre o
meio ambiente derivadas de tal prática.

A Convenção de Basiléia, finalmente a dotada em março último, será objeto, no
Brasil, de análise e con~1.llta.s; _
-o Brasil ratificou a Convenção ~-s
Nacões Unidas sobre o Direito do Mar,
que_ contém importantes dispositivos ligados à proteçã.o do meio aml;lil:mte;
.
-resultado favorável da VI Reunião Ministerial sobre Meio Ambiente na AméricÇl

Latina e Caribe, com a adoção da

Ded~t

ração de Brasilia e a presença de 15 mi-

nistros da região;
- có-patrocínio da resolução da XUII
AGNU referente à conyo<:_açãQ da segunda Conferência das Nações Unidas sobre

Meio Ambiente. Oferecimerito para sediar
a conferência, já _t:ndossado pelo GRULAC na VI Reunião Ministerial;
-participação no PainellntergoverTiamental sobre Alterações Climátiças
(IPCC), que deverá incrementar-se ainda
mais, em coordenação com. os diversos
setores nacionais envolvidos;
-resultados positivos da Reunião de
Estados da Zona de Paz e de cooperação
do Atlântico Sul, realizada no Rlo de Janeiro, em julho passado, na qual a questOO ambiental foi tratada como tema prloritário.
iv-no plano bilateral:
Diversas ·iniciativas, entre as quais registram-se os seguintes projetas:
com a República Federal da Alemanha:
avaliação do impacto ambiental provocado por grandes barragens; controle
ambiental no Estado do Rio de Janeiro;
viabilização da melhoria da qualidade ambiental no Estado do Rio Gfen"::de do SUl;
e apoio institucional ao órgão de proteção
ambiental no Estado de Alagoas. Os dois
primeiros encontram-se em fase de execução enquanto que os dois últimos estão em negociação. Os recursos externos
previstos montam a DM 19,8 milhões. No
contexto de cooperação oferecida pela
agência a1emã KWF, estão sendo elaborados estudos para projeto de recuperação de parte da Mata Atlântica e de pesquisa sobre ecossistemas tropicais da bacia do Alto Paraguai.
com o Japão:
centro de treinamento para o controle
da poluição; controle da poluição atmosférica em Araucária; pesquisa- florestais
no Estado de São Paulo; restawação da
Serra do Mar; monitoramento ·contínuo
da poluição em Cubatão. Tais projetas
encontram-se em fase de negociação, e
envolvem recursos externos da ordem de
US$ 12 milhões.
com ~França:
disposição final de resíduos sólidos urbanos; utilização do lodo de esgoto; erosão; poluição das águas;. unidades de
educação ambiental; gerenciamento de

recursos hidricos; estudos .de impactos
ambientais na Amazônia; d_es~nv_olvirnen~
to tecnológico em sistema de tratamento
de água de pequeno e médio porte; utili~
zação de.,dados de sensores remotos para
o conhecimento da dinâmica da bacia
do rio Paraguai; e Parque Natural do Pan~
tanaL A_maior parte desses projetas está
em negociação. Os recursos externos
previstos são da ordem de 15,6 milhões
de francos.
· com a Itália:
sistema de contro_le da poluição cos~
teira no Espírito Santo e gestão integrada
do lix_o sólido urbano e resíduos perigo~
sos. Tais projetas. o primeiro dos quais
em fase de execução e o segundo em
negociaçáo, envqlvem _recursos da ordem de US $ 3, 7 milhões.
com o Reino Unido:
revitalização do rio Capibaribe e sanea~
menta a baixo c.usto em Oiind.a. Ambos
os projetas estão em fase de execução.
Além dos projetas acima mencionados, estão sendo consideradas outras iniciativas de cooperação, particularmente
com 9 Canadá__ (sHvicultura, técnicas de
sensoreamento remoto aplicadas à proteR
ção florestÇJl e preservação de ecossis~
temas) e França (pesquisa e tratamento
de resíduos sólidos industriais e dornés~
tiCos, metOdologia para avaliação de im~
pactOs ambient,ajs e sistema c;le taxação
para utilização de recursos naturais),
O discurso flf1Í"le em defesa da soberania
nacional que o governo_ brasileiro tem ~dotado
em resposta às críticas internacionais deve ser
acompanhado no plano interno de ação exe~
cutiva consistente. Disso constitui exemp1o o
recente lançamento pelo Senhor Presidente
da República do programa "Nossa Natureza".
A defesa da soberania nacional não implica.
desconsideração pela cooperação internadona!, que entendemos estar no _fundamento do
tratamento adequado da questão ambiental.
Essa. cooperação, hã" (mtanto, deve adequarse aos interesses nacionais e reforçar as ações
internas em.busca __ de soluç,ão para os sérios
problemas ambientais enfrentados pelo Brasil.
A cooperação internacional não se sobrepõe,
nem muito menos substitui, a responsabilidade de cada estad9 no que se refere à utilizaçáo de seus recursos naturais e à proteção
de. seu meio ambiente.
A importância de congreg;::rr as forças vivas
da Nação em apoio dessa posição pressupõe
a continuidade da participação ativa do Con~
gresso Nacional._ O respaldo qu~ a ação do
ExecUtivo continue merecendo da representação popular, de_ que é depositária esta Casa,
assegura a incorporação de _todos os segmentos da sociedade brasileira à tarefa comum
de buscar soluções para os nossos problemas,.
de acordo com as mais caras tradições de
soberania e independência em que se forjou
o caráter _nacional.
Reporto-me novamente ao artigo do Professor _Barbosa Uma Sobrinho: "A ecologia impõe deveres, que o Brasil não ignora e .sabe
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muito bem o que significam. Pior seria que
este vocábulo viesse a servir de máscara a
reivindicações imperialistas, como instrumento da cobiça estrangeira( ... )."
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB -

MG. Pronuncia o seguinte disç_urso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, transformada em
d;;~ta móvel, por dispositivo legal, a execução
de TU"adentes Continua a ser relembrada, no
entanto, a <:::ada 21 de _abril, como marco da
intransigente _def~ do povo mineiro pelos
ideais de sua gente contra o jugo, contra i! .
tirania, contra a opressão, pela liberdade.
Em comunhão com .esse sentimento tão
arraigado, não posso permitir-me o deslize de
conceber outra data que não seja o 21 de
abril para reverenciar, em seu representante
maior Joaquim José daSilvaXavier-abusca
de meus coestaduanos pela evocação e pala
reafirmação de sua soberania perante o Brasil
e perante o mundo,
.
.
_
Faço-o hoje neste Seriado Federal, nesta
Câmara dos Estados, nesta Casa onde se harmonizam os interesses de todas as Unidades.
da Federação, sem precedência de qualquer
espéde, seja popu1acional, geográfica ou eleitorál. Faço-o aqui, onde impera o princípio
da eqüipolência, buscando refletir a imagem
mineira que Tiradentes e os demais Inconfidentes Conseguiram perpetuar com seu sacrifício, com seu _desprendimento, com sua devoção pelo País e por Minas Gerais.
Tiradentes lutou por um Brasil e por Minas
Gerais desatrelados dos laços•coloniais que
limitavam seu poderio. Por isso, Tiradentes
lutou pela prevalência do sentido mais puro
de nacionalismo, sem interfências estranhas
e sem cópia de modelos.
Va1e urna breve comparação.
A História da Arte nos impõe uma realidade
incontestável: o Barroco mjneiro, pela introjeção_ provocada_em seus arqultetos, presos entre montanhas seculares, restritos a unia irpager)'} meramente acústjca daquele Estilo,.sem
paradigma que servisse como referencial, deu
vazão a um Barroco suigenen""s, personalíssimo,
desvinculado dos padrões estéticos europeus
da época, com sua rigidez cerceadora
da emotividade. O Barroco mineiro é tão bar:roco quanto mineiro, e é tão arte quanto a
mais sublime das artes barrocas. Nem por
Isso deixa de ser sw· gener!s.
-0 mesmo se pode dizer do sentido libertário
do povo mineiro, em especial dos Inconfidentes, que nos idos do séçl,llo XVI se inswgiram
contra a espoliação _estrangeira.
Para Tiradentes, o Brasil não era muito mais
que a terra mineira. V1a.jante bissexto, conhe·
ceder precário do entorno do seu Estado, era
mais um cultor da .r:nin~iridade, que um ~feito
desbravador de nQYÇI.S paragens. O Rio de Jane[rq era apenas um ponto de referência
TiradenteS tinha mais de mineiro que de
brasileiro; e quanto mais mineiro era, mais
se apegava nele um sentimento nacionalista
raramente experimentado por tão brasileiro
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quanto ele. Era, enfim, um brasileiro fechado
nas montanhas de Minas, e que fazia delas
o seu cerco e o seu Pafs.

Desconfio de que não pode haver sentimen~
to nacionalista mais autêntico e mais descornpromissado como aquele que deu forças a
TUãdentes para mostrar ao mundo até onde
alcança o deseja de liberdade.
Minas reverencia, desse modo, não Mlnas,
mas a Nação brasileira, nesse 21 de abril, data

magna e foca no calendãrio do patriotismo mineiro e nacional.

A História nos conta acerca dos meandros
que eclodiram na derrocada do Movimento.
A infância mineira vem marcada, desde os

bancos escolares, pelo mais veemente repúdio a Joaquim Silvério dos Reis, por haver

leVado adiante a missão de rebelar·'se contra
os anseios da nossa gente, já àquela época
vivendo em solo mutilado pela extraçao do
ouro sem que se auferisse qualquer vantagem
dessa riqueza-prima.
Passados os anos, em plena época das mais
significativas transformações sociais, quando
se pretende congregar esforços em prol do
progresso integrado da Nação e da sociedade,
uma nova espécie de traição renasce contra
Minas e contra o Brasil. Trata-se da chamada
''traição de resultados", adjetivação expropriada da terminologia de uma das áreas sindicais
em atuação no País.
A "traição de resultados" - de origem mineira - se insurge contra o meu Estado já
desde a época dos trabalhos constitucionais
e se identifica com a busca de resultados eleitorais, pela insensatez de querer ver mutilado
o território mineiro, e de sua vassalagem aos
interesses de outras Unidades da Federação.
Derrotada, sem muito esforço pelo Plenário
da Assembléia Nacional ConStituinte, renasce
agora, sob a forma de um projeto de lei astuto,
que preconiza a vileza e a mesma insensatez.
Sua proposta não é apenas a de reduzir Minas
Gerais a insignificantes proporções territOriais,
mas principalmente anular toda a pujança de
um dos- mais expressivos Estados, conquistada ao longo dos séculos pelo valor e pela
vontade de toda sua gente, sem discrlminação
regional, racial ou social.
A traição de resultados não vê além do seu
próprio interesse imediatista, representado por
toda uma ideologia populista à busca de votos,
de forma inescrupulosa e inconseqüente.
O Senado Federal, a Câmara dos Estados,
saberá dar um basta a essa intentona que
vilipendia os mais altos interesses nacionais.
Minas é um Estado colocado como-contraforte das diferenças regionais. Por sua posição
estratégica, harmoniza os interesses do Sul
com as necessidades principalmente do Nordeste, impedindo que bolsões conflitantes se
entrechoquem de modo abrupto.
Por isso, o mineiro tem de ser como é: maneiroso, cauteloso, desconfiado, mas firme em
suas decisões. Ele não pode dar o exemplo
da afoiteza, sob pena de descumprir sua missão geográfica voltada para a união dos opostos em harmonia e cordialidade. Nesse aspecto, sua grandeza territorial se coaduna com
sua gigantesca destinação histórica. E disso

os- demais Estados têm consciência e plena
conviCçclo. Não se desarruma Minas Gerais,
sob pena de se desarrumar toda a estrutura
harmónica que dá equilíbrio às diferenciações
regionais da nação brasileira. E disso o Senado Federal está consciente e convicto.
São essas, em linhas gerais, as grandes razões que me trouxeram hoje a esta Tribuna.
Reverendar a Inconfidência Mineira e os mártires de minha terra, sem esperar que outros
trai_çl_ores ressurjam como surgiu Joaquim Silvério dos Reis, hoje retratado com outra ftsionomia, com nova identidade, mas com a estultice e a covardia de sempre.
Os.verdadeiros mineJros, por tradição, competência política, seriedade e orgulho têm sido
o verdadeiro trunfo com que o Estado conta
para se manter em projeção no cenário da
vida nacional.
E serão eles os prtmeiros a reconhecer nos
traidores de resultados a antiga e desusada
tática de fomentar movimentações desordenadas, a bem de seu bem-estar fisiológico e
eJeitoral, sem que com isso venham contar
com a grande força representada pelos homens de bem do nosso Estado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-

Não há mais oradores inscritos.

Sobre a mesa, projetas de lei que serão
lidos pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos ·os seguintes.

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO
N• 86, DE 1989
Dá nova redação ao Inciso V do artigo
4'~,

da Lei n" 4.595, de 31 de dezembro
d< /964.
-..

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O inciso-v do artigo 4, da Lei n9
4.595, de 31 de dezembro de 1964, passa
a vigorar com a seguinte redação:

''V- baixar instruções para a execução da política financeira, monetária e
cambial, inclusive compra e venda de ouro e quaiS<:iuef operaÇões em moeda estrangeira, observadi!ls as diretrizes estaiJe.
lecidas em lei."

ArL 2~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. _39 São revogadas as disposições em
contrário.

Justificação
O texto constitudonal, promulgado em outubro-<te 1988, reservou a9 Congresso Nacional competência genérica para dispor sobre
toçlas_ as matérias afetas à União e, notadamente, aquelas que dizem respeito ao campo
financeiro, -cambial e m"onetário (art. 48, inciso
XIII, da Constituição).
A atuallei tutelar do sistema fmanceiro nacional (Lei n'l 4.595/64), editada sob a égide
do Ato Institucional de 1964, transfere para
órgão do Poder Executivo, a saber o Conselho
Monetário Nacional, função nitidamente legislativa_ao di_spor: ·

Abril de 1989 ·
"Art. 4<:> Compete privativamente ao
Conselho Monetário Nacional:

V- Fixar as diretrizes e normas de política cambial, inclusive compra e venda
de ouro e quaisquer operações em moeda estrangeira."
Nos termos em que se encontra redigida
a norma, é extreme d~ dúvida que a entidade
executiva está investida de poderes para criar
direito novo e não apenas regUla-mentar os
preceitos adotados em nível de lei ordinária.
Com efeito, quem "fixa diretrizes e normas"
estabeJece o ordenamento jurídico primário,
não se limitando a um mero desempenho de
funções tipicamente executivas.
No preciso momento em que o País enceta
a reconstrução da ordem democrática, urge
elinar da legislação remanescente todos os
preceitos que violentam ou, pelo menos, são
incompatíveis com o princípio da reparação
das funções estatais (art. 2 9 da Constituição).
A fixação dos princípios, normas e regras
fundamentais tutelares das finanças, câmbio
e moeda é missão pOr demais relvante para
o futuro do País, não sendo admissível rele~
gá-la ao mero plano da regulamentação executiVa.
Nestas condições, o projeto ora apresen~
tado tem por finalidade não só adequara ordenamento_ aos rioVos comanáOS Constitucionais, mas, sobretudo, preservar uma competência indelegável do parlamento.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1989. Itamar Franco. LEGISLAÇÃO aTADA

LEI N• 4.595,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Art. _49 Compete privativamente ao Con~
selho Monetário Nacional:
1- autorizar as emissões de papel-moeda
(vetado) as quais ficarão na prévia dependência de autorização legislativa, quando se destinarem ao financiamento direto pelo Banco
Central da República do Brasil, das operações
de crédito com o Tesouro Nacional, nos termos do artigo 49 desta lei.
O Conselho Monetário Nacional pode, ainda
autorizar o Banco Central da República doBrasil a emitir, anualmente, até o limite_de 10%
(dez por cento) dos meios de pagamentos
existentes__ a 31 de de~embro do ano anterior,
para atender as exigências das atividades produtivas e da circulação da riqueza do País,
devendo, porém, solicitar autorização do Poder Legislativo, mediante Mensagem do Presidente da República, para as emissões que,
justificadamente se tornarem necessárias
além daquele limite.
Quando necessidades urgente e imprevistas para o financiamento dessas atividades o
determínarem, póde o Conselho Monetário
Nacional autorizar as emissões que se fizerem
indispensáveis, solicitando imediatamente,
através de Mensagem do Presidente da República homologação do Poder Legislativo para
as emissões assim realizadas;
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n- estabelecer Condições para que o Banco Central "da República do Brasil emita moeda-papel (vetado) de curso forçado, nos ter-

mos e limites decorrentes desta lei, bem corno
as normas reguladoras do meio circulante;

III- aprovar os orçamentos monetários,
preparados pelo Banco Central da República
do Brasil, por meio dos quais se estimarão

as necessidades globais de moeda e_ crédito;
lV-determinar as características gerais,
(vetado) das cédulas e das moedas;
V- fixar as diretrlzes e normas (vet..aclo) _da

política cambial, inclusive compra e venda de
ouro e quafsquer operações em moeda estrangeira;

VI- disciplinar o crédito em todas as suas
modalidades e as operações crediticias em
todas as suas formas, inclusive aceites, avais
e prestações de quaisquer garantias por parte
das instituições financeir~s;
VII- coordenar a política de que trata o
art. 3~" desta lei com a de investimentos do
Governo Federal;
VDI- regular a constituição, funcionamento e fis<::allzaçâo dos que exercerem atividades
subordinadas a esta lei, bem como a aplicação
das penalidades previstas;
IX-limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer
outra forma de remune.ra_ção de operações
e serviços bancários ou fimmceiros, inclusive
os prestados pelo Banco Central da República
do Brasil, assegurando taxas favorecidas aos
fin<inciamentos que se destinem a promover:
-recuperação e fertilização do solo;
-reflorestamento;
-combate a epizootias e pragas, nas atividades rurais;
- eletrificação rural;
-mecanização;
-irrigação;
-investimentos indispensáveis às atividades agropecuárias;
X- cleterminar a percentagem máxima
dos recursos que as instituições financeiras
poderão emprestar a um mesmo cliente ou
grupo de empresas;
Xl-estipular índices e outras cc;mdições
técnicas sobre encaixes, imobilizações e outras relações patrimoniais, a serem observadas
pelas instituições financeiras;
XII- expedir normas gerals de contabilidade e estatística a serem obseiVadas pelas instituições financeiras;
XIII- delimitar, com periodicid<)de não inferior á dois anos o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta
sua natureza, bem como a locali?ação de suas
sedes e agências ou filiais; ·
XIV- determinar recolhimento (vetado) de
até 25% (vinte e cinco~ por cento) do total
dos depósitos das instituições financeiras, seja
na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro N~cional pu compra de tftulos da Dívida Pública Federal, até 50% do
montante global devido, s_eja através de recolhimento em espécie, em ambos os c:asos entregues ao Banco Central da. República doBrasil, na forma e condições que o Conselho Monetário Nacional determinar, podend_o este:

a) adotar percentagens diferentes em função:
-das_regiões geoeconômicas;
-das prioridades que atribuir às aplicações;
.
. --.
-da natureza das institl,dções financeiras;
b) (vetado);
c) det~.rminar percentuais que não serão
recolhidos, desde que tenham _sido reaplicados em financicimentos à" agricultura, sob juros
'favorecidos e outras condições fixadas pelo
CQn:selho Monetário Nacional;
·
X!V- estabelecer_pa_ra as instituições fmanceiras públicas, a dedução dos depósitos de
pessoas jurídicas de direito público que lhes
detenham o controle acionário, bem como
das respectivas autarquias e sociedades de
economia_ mista, no cálculo a que se refere
o inciso a_nte"rior;
XVJ- enviar obrigatorjamente ao Congresso Nacional, até o último dia do mês subseqüente, relatóriO-e mapas demonstrativos da
aplicação dos recolhimentos compulsórios,

(vetado);
XVII- regulamentar, fixando, limites, prazos e outras condições, as operações de redesconto e de empréstimo, efetuadas com quaisquer instituições financeiras públicas e privadas de natureza bancária;
XVIII- ou!orgar ao_ BaQ_co Central da RepúbUca do Brasil o monopólio d~. operações
de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio
no balanço de pagamentos ou houver Sérias
razões para prever a iminência de tal situação;
XIX- estabelec~r normas a serem observadas_ pelo Banco Central da RepúbliCa áo
Brasil em suas transações com títulos públicos
e de entidades de que participe o estado;
XX- a_!,lj:orizar o Banco CentraJ da República do Brasil e as instituições financeiras públicas federais a efetuar a subscrição, compra
e venda de_ aç_ões e outros papéis emitidos
ou de responsabilidade elas sociedades de
economia mista e empresas do estado;
XXI- disciplinar as atividades das Bolsas
de ValO:res e. dos corretores de fundos públicos,
XXII- estatuir normas para as operações
das institl,.d__ções financeiras públicas, para preservar sua solidez e adequar seu funcionamento aos objetivos desta lei;
XXIII- f®r, até 15 (quinze) vezes a soma
do capital realizado a reservas livres, o limite
além c:l.o qual os excedentes dos depósitos
das instituições financeiras serão recolhidos
no Banco Central da República do Brasil ou
aplicados de acordo com as normas que o
Conselho estabelecer;
XXIV- decidir de sua própria organização,
e1aborando seu regimento interno nO prazo
máximO de 30 (tririta) dias;·
·
·
XXV- decidir da eSb'_Uturá' técnica e administrativa· d:O 6a.nco Central d~f R.epública do~
Brasil e flxàr ·seU quadro de pessoal, bem como estabelecer_ os vencimentos e vantagens
de seus funcionários, servidores e diretores,
cabendo ao presidente deste apresentar as
respectivas propostas;
.
XXVI- conhecer dos rec:UrSOS_de decisões
do B~nco C~ntral da RepriDUca do _Brasil;
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XXVII- aprovar o regimento Interno e as
contas do Banco Central da República doBra~
sil, sem prejuízo da competência do Tribunal
de Contas da União;
XXVIII-aplicar aos bancos estrangeiros
qUe furldOtfam no País as mesmas vedações
·ou restrições equivalentes, que vigorem, nas
praças de suas matrizes, em relação a bancos
brasileiros ali instalados ou que nelas desejem
estabelecei--se;
·
XXIX-colaborar com o Senado Federal,
na instrução dos procesSos de empréstimos
externos dos estados; do Distrito FeQeral e
dO~ mLinictpios; ·patã cump-rimento do disposto no art 63, n~ 11, da Constituição Federal;
XXX- expedir normas e regulamentaçáo
para as designações e demais efeitos- do ãrt.
7ç desta lei;
XXXI- baixar normas Que reQ'ulem as operações de câmbio, inclusive s~s, ftxando limites, taxas, prazos e outras condições.
§ 1ç O Conselho Monetário Nacional, nõ
exercício da_s_ atribyi~ previstas no inciso
VIII deste artigo, poderá determinar que o Banco Central da República do Brasil recuse autorização para o funcioname:nto de__ no_vas instituições financeiras, em função de conveniêl)cias da ordem geral.
-· -·
·
§ 2 9 Compe_firá ao B~nco Central da República do Brasil acompanhar a execução dos
o~çamentos monetários e relatar a matéria ao
Conselho Monetário Nacional, apreSentando
as sugestões que considerar convenientes.
§"" 3~ As emissões de moeda metálica serão feitas sempre contra recolhimento (vetado) de igual m_ontante em cédylas.
§ 49 O Conselho Monetário Nacional P()derá convídar autoridades, pessoas ou entidades para prestar esclarecimentos considerados necessártos.
§ 5 9 Nas hipóteses do arl 49, inCiso l
do § 6~ do art. 49, desta lei, se o Congresso
Nacional negar homologação à emissão extraordinária efetuáda, _às autoridades responsáveis serão responsabilizadas nos termos da

e

Lei n' 1.059, de 1O de abril de 1950.

··············;,fComtssão

·

de A;~tos EConÓ-;;;;_

cos)

PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1' 87, DE 1989

Dá competência ao _Stfiia_do Federal
___ para aprovafiío p_révia à escolha dos b"tu~

lares dos cai-fios que especifica
O Congresso Nacional decreta:
_
Art 1~" É da competência privativa do Senado Federal aprovar previamente, por voto
seCreto, após argüição pública, a escolha dos
presidentes: do Banco Nacional de Oeserwol~
vimento EcOnómico e Social; do Banco dO
Brasil; e da Caixa Económica Federal.
Art 2~"- Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3~" Revogam-se ~_disposições em
.contrário.

Justificação
Pretende-se com este projeto de lei que a
~scolha dos titulares dos cargos ~e ~residente
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do Banco Nacional__de Desenvolvimento Ecp~
nômico e Social, do Banco do Brasil. e d<J
Caixa Econômica Federal seja previamente
aprovada pelo SenadO Federal.
A necessidade de aprovação prêv:ia pelo Se-

___IX_~estal;lelecer limites globais e _ç_ondi-

Ab•ade 1989

XIV- nomear, após aprovação pelo Sena~
do Federal, os ministros do Supremo Tribunal
Federal e dos Tribunais Superiores, _os governadores _de territórios, o procurador geral da
República, o presidente e_ os d.iretores do Bannado Federal reveste-se da maior importância,
parte, dele declarada inconstitucional por deci- ca-Central e outros servidores, quando detersão defmitiva do Supremo Tribunal Federal;
pois as entidades referidas são instrumentos
- -minado em lei;
XI- aprovar, por maioria absoluta e por vofundamentais para o processo de desenvolX:V- nomear, observado o disposto no art.
vimento econõmico e social do País. Seus titutQ secreto a. ex.oneráção, de oficio, do pro cu73, os ministros do Tribunal de_ Contas da
lares, portanto, não podem ficar à mercê. de
radar geral da Rt::pública antes do término de União;
meros interesses _regionais ou partidários.
seu mandato;
XVI- nomear os magistrados, no_s cas_os
Suas nomeações terão que ser previamente
XII- elaborar seu regimento interno;
previstos nesta Constituição, e o advogado geaprovadas pelos representantes dos estados
XIII- di_spor sobre sua organização, funcioral da União;
no CongresSo Nad_onª-1 e destes receber o
namento, polícia e criação, transformação ou
XVli- nomear membros do Conselho da
apoio político necessário para o desempenho
extinção dos cargos, empregos e funções de República, nos termos do art. 89, Vil;
seus-s~rvlços e fixação da respectiva remune-_
de suas relevantes funções.
XVIII- convocar e_ presidir o Conselho da
Esta proposição encontra substànç;ia no arração, observados os parâmetros estabeleci- República e__o Conselho de Defesa-Nacional;
tigo 52, inciso III, alínea t; da Constituição Fe- dos na lei de diretrizes orçamentárias;
XIX- declarar guerra, no caso de agressão
deraJ e no artigo 84, inciso XIV da mesma
XIV- eleger membros do Conselho da Re- estrangeira, autorizado pelo Congresso NacioCarta Magna,
pública, nos termos do art. 89, vn.
nal ou ret~rendado por ele, quando ocorrida
Sala das Sessões, 20 de abril de 1989 _Parágrafo único. Nos_ casos preVi-stos- nos no intervalo .das sessõ_es legislativas, e, nas
Jutahy Magalhães.
incisos .I e.JL_funç:ionará como presidente _o mesmas condições, de_cretar,_total ou parcialLEGISLAÇÃO CITADA
do Supremo Tnblinal Federal, limitando-se a mente a mobilização nacional;
CONSTITUIÇÃO DA
condenação, que somente será proferida__ po~
XX_- celebrar a paz, autorizado ou com o
REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
dois terços dos votos do Senado Federal, à referendo do Congresso Nacional;
1988
perda do cargo, com inabilitação, por oito
XXI- conferir condecorações e distinções
....... ~.................
---anos, para o exercido de fui'lç:ão pública, sem honoríficas;
Art. 52. Compete privativamente ao Seprejufzo das demais sanções_ judiciais cabíXXII- permitir, nos casos previstos em lei
nado Federal:
veis.
complementar, que forças estrangeiras transi1- processar e julgar o presidente e o vi cetem pelo território nacional ou_ nele_ penna---- - presidente da República nos crimes de resneçam temporariamente;
Art. 84. Compete privativãmente ao Presiponsabilidade e os ministros de Estado nos
XXIll- enviar ao Congresso Nacional o placrimes da mesma natureza conexos c_om_ dente da República:
no plurianual, o projeto· de lei de diretrizes or- _
1- nomear e exonerar os ministros de Es~ . çamentárias e as propostas de orçamento preaqueles;
vistos nesta Constituição;
n- processar e julgar os ministros do Su- ta do;
II- exercer, com o a_uxílio_dos mintstros.de
premo Tribunal Federal, o procurador geral
XXIV- prestar, anualmente, ao Congresso
da República e o advogado geral da União Estado, a direç:ão superior da administração
Nacional, dentro de sessenta dias após a aber~
federal;
nos crimes de responsabllidade;
tura da sessão legisJ~tiva, as contas referentes
111- iniciar o processo legislativo, na forma
m-aprovar, previamente, por voto se<:reto,
ao exercício anterior;
e nos casos previstos nesta Constituição;
após argüição pública, a escolha de:
'JOlJf- prover e extingui• os cargos públicos
IY_-sanclonar•. promulgar e fazer publicar
federais, na fo"riila da lei;
a) magistrados, nos casos estabelecidos
as leis, bem corno e_xpedir decretos e regulanesta COnstituição; XXVI- editar medidas provisórias com forb) ministros do Tribunal de Contas da- mentOs para sua- fiel execução;
ça de lei, nos termOs do art. 62;
V- vetar projetas de lei, total_ ou parcial·
União indicados pelo presidente da República;
XXVII- exercer outras atribuições previstas
c) governador de território;
mente;
nesta Constituição.
VI- dispor sobre a organização e o funcioParágrafo _único~ O presidente da Repúd} presidente e diretores do Banco Central;
namento da administração federal, na fonna blica poderá delegar as atribuições men:::io~
e) procurador geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei deter- daJei;
nadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte,
VIl- manter relações com estados estranaos ministros de Estado, ~ procurador geral
minar;
IV -aprovar, previamente, por voto secreto, geiros e acr®itar_seus_ representantes diplo- da República ou ao _advogado geral da União,
após argüição em sessão_ secreta, a escolha máticos~
que observarão os limites traçados nas respecVlll- c_elebrar tratados, convenções e atas tivas delegações.
dos chefes de missão diplomática de caráter
internacionais,_ sujeitos a referendo do Conpermanente;
V- autorizar operações externas de natu- gresso Nacional;
(A Comissão de ConstittuiÇJo e Justiça
IX- de<:retar _o estado de defesa e o estado
reza fmanceira, interesse da União, dos esta~
e .de Odadáiría)
dos, do Distrito Federal, dos territórios e dos de sítio;
PROJETO DE LEI DO SENADO
x--decretar e executar a intervenção f~de
municípios;
. N• 88,DE 1989
VI-fixar, por proposta do presidente da ral·
(Complementar)
)a- remeter mensagem e _plano_ de goverRepública, limites globais para o montante da
dívida consolidada da União, de estados, do no ao Congresso Nacional por ocasião da
Regula o direito de greve dos Serviabertura da sessão legislativa, expondo a situaDistrito Federal e dos municípios;
dores PúblicOs Gvis e dá outras proviVIl-dispor sobre limites globais e condi- ção do País e solicitando as providências que
dênCias.
julgar necessárias;
ç~s para as operações de crédito extemo e
O_ CongresSo Nacional decreta:
XII- conceder indulto e comutar penas,
interno da União, dos estados, do Distrito FeArt. 1? Q_ direitO de -greVe, aSseQurado aos
deral e dos municípios, de suas autarquias com audiência, se n~essário, dos órgãos insServidores Públicos CiVis pela Constituição
e demais entidades controladas pelo poder tituidos em lei;
XIII- exercer o comando supremo das Federal, será exerçitado nos termos da prepúblico federal;
VIl!- dispor sobre limites e condições para Forças Armadas, promover seus oficiais-ge- sente lei.
_Art. 2?. Considera-se legítimo exercício do
a ooncessária de garantia da União em opera- nerais e nomeá-lo~ para Os cargos que lbes
direito de_g~eve a suspensão coletiva, temposão privativos; __
ções de créditos externo e interno;
ções para o montante da dívida mobiliária
dos estados, do Distrito Federal e dos murocípios;
X- suspender a execução, no todo ou em
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rária e pacífica, totaJ ou pardal da prestação
de serviços com o fim de obter a_ manutenção

ou a melhoria das condições de trabalho.
Art. 39 O exercício do direito de greve fica
condicionado à prévia e expressa autorização
da assembléia geral extraordinária, convocada
na forma estabelecida pelos estatutos do sindi-

cato.
Art 4° Cabe ao sindicato dos seJVi4ores,
ao optar pela suspensão do trabalho, comu-

nicar, por esc:rito e com antecedência mínima
de 7_2 (setenta e duas) horas, ao dirigente responsável do órgão públic:o, as razões que os
levaram à decisão de deflagrar a greve, os

pontos divergentes nas negociações, e, ainda,.
a data a partir da qual ocorrerá a paralisação
do trabalho.
, Parágrafo úilko. A comunicação de paralisação e a greve não interrompem obrigatoriamente o andamento das negociações.
Arl 5 9 Consideram-se ess_enciats, para os
efeitOS-desta lei, as atividades estritamente _indispensáveis ao atendimento da população
em suas necessidades básicas, relativas aos_
serviços de:
1- captação, tratamento e distribuição de
água;
ll- produção e distribuição de energia elétrica e gás;
m- captação e tratamento de esgoto e lixo
doméstico ou., industrial;
--N- serviços funerários;
V- telefonia, telégrafo, correios e teleco_municações;
VI- compensação bancária;
VII- transportes urbanos_e suburbanos de
passageiros;
vm- produção, transporte e distribuição
de combustíveis, de produtos perigosos, perecíveis, inflamáveis e explosivos;
IX- hospitais, ambulat6ríos, mãtemidades
e prontos-socorros;
X- segurança pública; e
XI- escola pública.
Parágrafo único. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicato_s e os trabalhadores ficam obrigados a garantir, no decorrer
da paralisação, a prestação de seiViços indispensáveis ao atendimento de necessidades da
comunidé)d_e.
.
Arl 69_ ConstitUem violação do direito _c;ie
greve, autorizando a interrupção das negociações e a imediata instauração do cli_ssídio cole:- ..
tive:
1- ocupação do local de trabalho e apreensão de bens pertencentes à entidade_ afetada
a fim de evitar o funcionamento desta por
meios que não sejam a simples paralisação
do trabalho do"s grevistas;
n- danos aos imóveis, ins~ações, ·equipamentos e demais bens pertencentes:
a) ao património da União, dos Estados e
Municípios;
b) de servidores que não aderiram à_ greve;
c) de pessoas não envolvidas no movimento grevista.
DI- Lesões corporais em:
a) dirigentes da área atingida pela greve e
seus prepostos;

b) servidores da área que não partic:::ipem
da greve;
_ç) pessoas enviadas para garantir a ordem
durante o movimento grevista;
d) peSsõas nâo envolvidas ria greve.
IV- ViolaÇão de qualquer direito garantido
pelo artigo 59 da Constituição Federal;
V- interrupção do acesso às necessidades
vitais da coletividade..
Art. 79 É vedado aos grevistas o bloqueio
ou intEfriUpÇão de acesso ao local de trabalho
aos servidores não participantes
do movimen---~

AiC89 • A-infrin9ência dOs casos constantes nos artigos 69 e 79 importará:
1- Para os sindicatos promotores da greve:
a) nos caSOs do art &, incisos [e [[: indenizaÇão aos danos materiais e lesões corporais;
b) nos casos do art. 69, incisos 111 e IV: o
pagamento de multas aos atingidos segundo
tabelas fJXadas pelo Poder EXecutivo;
C) nos caSos previstos rio art. 79, o enquadramento nas penalidades previstas nas alíneas a e c do art. 553 do Decreto-Lei n9 5.452,
de 19 de maio de J 943 (Cons.olidação das
Leis do Trabalho).
ll- Para os servidores diretamente respon·
sáveis pela violação do direito de greve: apenas
configuradas no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis, podendo, em função de gravidade da falta, ou da_r~incidêiJ.cia, culminar
na perda do cargo, através de processo administrativo, individual ou coletivo, assegurada
ampla defesa, conforme o arl 41, parágrafo
- ]9, da Constituição Federal.
Art. Q9___Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
_Art_, _1 O. Revogan:a-se as disposições em
contrário.
Justificação

--

-

-- -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu· de Sousa)
-Por deliberaçãO anterior do plenário o tem~
po destinado aos oradores do expediente da
sessão do próximo dia 2 de maio seria dedicado a comemorar o Dia Nacional da Mulher,
instituído pela Lei no 6.79l, de 9 de junho
de !980.

Por so)icitação do requerente, Senador João
Menezes, a referida homenagerri fiCa tr'ªn:;;Jerida para o dia seguinte, 3 de maio.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADoRES:
...
Carlos _Oe'Ca,rli -:-:-Aureo_ MeiO-- ROi-I.aido
Aragão - Almir Gabriel - João Castelo -:Od Sabóia de Carvalho - Div~do Suruagy
- Alfredo Campos __:. Fernando H~nrique
Cardoso - RQbertq Campos - José Pau]o
Biso!- José FoQ:aça.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Esgotado o tempo destinado ao Expediente, passa-se à

ORDEMDObiA
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. J9 Secretário.
É lido e aprovado o s_eguinte
REQUERIMENTO N• 202, DE 1989

Nos te'rmos do art 198, alínea c!, do Regimento Interno, requeiro inversão da ü_tdern
do Dia, a fim de que a matéria constante do
item n~ 2 seja submetida ao Plenário em 1ç
lugar.
·
·
Sala das Ses.Sões, 20 de abril de 1989. Senador Edi$9n Lob_ão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

A aPr~~ntação deSie projeto de lei complementar visa a regulamentar o arl 37, inciso
VIl, da Constituição, referente ao exercício do
direito de greve do servidor_ público, tomando-se indispensável para evitar abusos, inclusive rios serviç_o~ esSenciaiS, .,carretando com
isso prejuízos de toda oi"dem advindes dessas
paralisações. Para esclarecer a necessidade
desta regulamentação, citamos as greves dos
servidores públicos nos anos de 1986 e 1987,
conforme vemos abaixo:
a) Em 1986; tivemoS -117- h-6riiens por dia
parados, perfazendo um total de- 17 milhões, ·
647 mil;
_ b) Em 1987, tivemos 749 homens por dia
, parados, totalizando 30 milhões, 239 _mil;
isso só no serviço público -todos os contingentes em greve- dando um percentual de
mais de 50% (cinqoenta Por cento) de paralisaçã() da classe_.
_
Sala das Sessões, 20 -de abril de 1989. João

Menezes.
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(À Comissão de Constituição e Jus.Uça
e de Cidadania.)

O SR. PRESIDEI'ITE (Porl1peu de Sousa)

- Os projetas !Idos serão publicados e remetidos às comissões comPetentes.

-/\provado o requerimento, será fc'lJta a inver- _
são da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-.ltem2:
Discussão ern turno único do Prpjeto
de Lei da Câmara nç 2, de J989 (n9
1.516/89. na origem), de iniCiativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre o ouro, ativo financeiro, e sobre
seu tratamento tributário (dependend9 de
parecer.)
Como a matéria se encontra eni urgência,
designo o eminente Senador Edison _Lobão
para ·emitir parecer.
OSR.EDISONLOBÃO(PFL-MAPara
emitir parecer. .Sem revisão do orador.)

Parecer de Plenário, sobre o Projeto· de . _
Lei no 2, de 1989 (Projeto de Lei n9
1.516-B, de 1989, na Câmara dos Deputados), que "dispõe s_obre o ouro, ativo
6nanceiJP ~ sol;>re_ seu tratamentp ..tribl,ltário".
O Projeto de Lei em epígrafe veio a esta
depois de ter ido a Plenário da Câmara dos Deputados, onde obteve
aprovação. Dispõe sobre o tratamento tributário dispensado-ao ouro enquanto ativo finanCâsa~-para apreciação,
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ceiro, vale dizer, quando destinado ao mer·

cada financeiro ou à execução da política
cambial, em operações realizadas com a

inter~

veniênda de institUições do .Sistema Financeiro Nadonal e em negociações efetuadas
nos pregões das bolsas de valores, de merca-

dorias, de futuro ou assemelhados, ou no mercado de balcão. Sujeita-se exclusivamente à
incidência do Imposto Sobre operações de
Crédito, Cambio e Seguro, ou relativas a títulos
e valores mobiliários, de que trata o artigo
153, V, da Constituição Federal.
Permite, ainda o Projeto de Lei que as coo-

perativas ou associaçõe_s de garimpeiros sejam autorizadas pelo Banco Central a operarem com o ouro, restringinc;io-se as operações
à sua compra na origem e à venda ao Banco
Central do Brasil ou a instituições por ele autorizadas.
O artigo 49 fixa a alíquota ~m 1%. O artigo
59, por sua vez, atribuiu competência ao Banco
Central para considerar como financeiras, para efeito de tributação, aquelas operações praticadas com ouro até a vigência da lei, c4io
projeto ora se submete apreciação do Senado.
O artigo 6 9 considera como município e
estado de origem, para fins de distribuição
do produto da arrecadação do imposto, o de
ingresso no País, quando se tratar de ouro
procedente do exterior.
O fato gerador do imposto, por força do
disposto_ no artigo 89, é a primeira acjulsição
do ouro, efetuada por instituição financeira,
ou o seu desembaraço aduaneiro.
O artigo 9' -trata da bas_e de cálculo, e o
artigo I O defme o contribuinte do imposto como sendo a instituição autorizada que efeturar
a primeira aquisição do ouro como ativo financeiro.
O artigo 13 dispõe que os rendimentos e
ganhos de capital decorrentes das operações
do metal enquenta ativo fmanceiro sujeitam-se
às mesmas normas de incidência do Imposto
de Renda aplicáveis aos demais rendimentos
e ganhos de capital resu1tantes de aplicações
no mercado fmanceiro.
O Projeto de lei sob exame está respaldado
no §59 do artigo 153 da Constituição Federa]
e tem o mérito de incentivar aplicações no
mercado financeiro de parte do produto das
atividades auriferas no País, as quais tiveram
grande surto nos últimos anos com a descoberta de inúmeras jazidas, principa1mente na
Amazônia.
Sem a lei, o ouro seria considerado exclusivamente como mercadoria, sujeitando-se à in~
cidência do lGMS, com alíquotas elevadas, o
que dificultaria as aplicações no mercado pela
redução do lucro do investidor, além, evidentemente, de incentivar a evasão.
A lei, cujo projeto ora se examina, fiXa a
alíquota do imposto em 1% e assegura a transferência do produto da arrecadação- em 30%
para o estado, o Distrito Federal ou o Território, e em 70% para o município de origem,
nos termos do artigo 153, §59, da Constituição
Federal.
O projeto de lei, ao definir o ouro como
ativo_ financeiro, tem o mérito, entre outros,

a

"Art. 1<? O .ouro em qualquer estado
de tomar transparentes e atrativas a expio~
de pureza, em bruto ou refinado, será,
ração e a comercialização do metal, contridesde a extração, considerado ativo finanbuindo para a redução dos indices_ de evasão,
ce~ro ou instrumento cambia1, quando
hoje sabidamente alarmantes.
destihado ao mercado fmanceiró ou___à _
Adiantamo-nos também a justificar a preexecução da política cambia] do País, em
sença_dos artigos 89, 9? e 10 no projeto, pois
operações realizadas exclusivamente
que, à primeira vista, poderia pensar-se que
com a interveniênda do Banco do Brasil
a defmlção_do fato gerador, da base de cálculo
e da Caixa Económica Federal, na forma
e do contribuinte deve constar sempre, origie condições autorizadas pelo Banco Cennariamente, de lei complemantar e não de
tra] do Bras~."
lei ordinária, tendo em vista o disposto no_arti-_
go 146,111, a, da Constituição Federal. Ocorre,. _
Justificação
porém, que sem a especificação do fato geraA
emenda
proposta
restringe as operações
dor, da base de cálculo e do contnbuinte, a
com o ouro, enquanto ativo financeiro, ao
lei tributária iilexequível. Daí a necessidade
6anco do Brasil e à Caixa Económica Federal,
das definições constantes dos a"rtigos 8°, 99
garantindo-lhes exclusividade.
e 1O, os quais, evidentemente, terão de adpDada a relevância das operações, tanto de
tar-se às normas gerais da lei complementar
natureza financeira quanto cambial, relativaprevista na Constituição, no caso de não se
mente ao ouro e considerando ser de interesse
ajustarem a estãS.
para a economia do País que o volume do
O projeto de lei em referência é constituouro, produzido no território nacional ou nele
cional e jurídico e encontr.ii-se_vasado em_ boa
introduzidO, seja coriheddo pelas a:Utorldades,
téc,nica legislativa.
é recomendável que as negociações desta naA vista do_ exposto, manifestamo-nos favorátureza sejam realizadas por instituições fmanveis à sua aprovação.
ceiras oficiais, como o Banco do Brasil, emÉ o parecer, Sr. Presidente.
presa de economia mista, maior agente fmanO SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ceiro do Governo Federal e a Caixa Econó- Passa-se à discussão da matéria.
mica Federal, empresa pública com jurisdição
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
em todo território nacionaJ e larga experiência
Sr. 19 SecretáriO.
na compra do ouro, produzido nas regiões
O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, garimpeiras.
A exclusividade que se propõe, seja concepeço a pa"lavra para discutir.
dida às duas instituições fmanceiraS oficiais,
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr. Pre- facilitará o controle, desde a extração, da destisidente, as emendas serão lidas antes da disnação do ouro adquirido para fins de aplicação
cussão?fmanceira e cambia!, possibilitando, ainda, a
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
transparência pretendida pelo projeto de lei
-A discussão será depois do parecer sobre
naquelas operações.
Nem se_ diga que a proposta privilegiaria
as emendas.
·
Serão feitas, primeiro, as leituras das emen- as duas instituições financeiras -oflciaís com
das e dos pareceres sobre as emendas; depois
uma reserva de mercado indevida, enl prejuízo
será a discussão gl~bal sobre as matérias.
das instituições fmanceiras privadas. o ouro
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr. Pre- que nãO se deStinar às operações finaitceira:s
contempladas no projeto de lei é considerado
sidente, quero inscrever~me para discutir pelo
simples mercadoria e, como tal, permanecerá
PMDB.
sendo objeto de negociações dos setores priO Sr. Roberto Campos- Eu também, vados interessados, que terão larga margem
Sr. Presidente, quero inscrever-me.
de atuação no mercado.
Por fim, a emenda proposta sugere nova
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
redação do artigo 1ç, por entendermos que
- V. EJr'S estão inscritos.
a ordem di reta de sujeito, predicado e adjuntos
- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) adverbiais prima pela clareza mcrls do que a
- Sobre a mesa, emendas que serão lidas ordem indireta da redaç:ão original do projeto,
pelo Sr. 19 Secretário.
ora apreciado.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1989. SãÇ> lidas as seguintes
Senador Joiio Menezes.
EMENDAS DE (PLEIYÁR/0) OFERE- .
-l'f92ODAS AO PROJETO DE LEI N• 2, DE
Substitua-se no artigo 1o, caput, a seguinte
1989(/Y' 1.516/89, NA ORIGEM), DEINIexpressão: " ... na forma e condições autoriCú\17VA DO SENHOR PRESIDENTE DA
zadas pelo Banco Central do Brasil" ... , pela
REPÚBUCA, QUE DISPÕE SOBRE O
OORO, A77VO FINANCEIRO, E SOBRE seguinte:

e

SEU TRATAMENTO TRIBCfTÁR!O:
-N9l-

Dê-se ao artigo 19 do Projeto de Lei da Câmara n9 2, de 1QB9, que "dispõe sobre o ouro,
ativo financeiro e sobre seu tratamento tributádo", a seguinte redação:

"na forma e condições estabelecidas
em lei."
Justificação

o projeto,

na fo~a apresentada, padece
de insanável vício de inconstituciona1idade
pois inexlste preceito na Lei Maior outorgando
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-

ao Banco Central do Brasil a faculdade de
regulamentar !e~ nem, particularmente, a política cambial do País.

Sala das Sessões, 20 de abril de 1989. Senador Itamar Franco.

-1'1•3Dê-se ao parágrafo único- do artigo 4" a seguinte redação:

"Parágrafo único. A alíquota desse_
imposto será de 10% (dez por cento),
assegurada a transferência do montante
arrecadado nos termos do artigo 153, §
5«, incisos I e U, da Constituição."

Justificação
Alega-se na Exposiçao de__ Motivos que
acompanha a Mensagem Presidencial estar
o ouro, quando não considerado ativo fman-

ceiro, sujeito ao lmposto sobre Circu1ação de
Mercadorias " ... cuja alíquota, por ser muito
elevada, inviabilizaria as operações que tivessem como objetivo o referido metal ... ".

Destarte, pretende-se, em atendimento ao
comando constitucional inscrito no § 5? do

artigo 153, disciplinar, a nível de lei ordinária.
o tratamento fiscal mais benéfico preconizado
pela Lei Maior.
Entendemos, entretanto, que o estimulo
que se pretende criar às inversões financeiras
em ouro não deve ir_ ao ponto de coibir, exces-sivamente, as fontes de recursos orçamentários oriundos deste tributo. Com efeito, se
o contribuinte deixa de ficar obrigado ao recolhimento de um imposto, cuja alíquota se situa
pouco abaixo de 20% (vinte por cento), não
nos parece razoável reduzir o percentual correspondente para apenas 1% (um por cento),
como preconiza o projeto. É verdade que o
§59 do artigo 153 da Lei Maior prevê, como
alíquota mínima, o perceritual de 1% (um por
cento). Não obstante, está o legislador infraconstitucional absolutamente livre para estabelecer o montante que julgar mais conveniente em função da conjuntura nacional.
Ora, no momento em que _é _alardeada a
necessidade de reduzir o déficit público, em
que são adotadas medidas tendentes a aumentar a receita e, finalmente, quando os salários e vencimentos são violentamente contidos com o- propósito de sanar a economia
nacional, parece-nos despropositado promover uma tão drástica redução dos recursos
que o_ erário aufere.
A presente emenda sugere seja a alíquota
fixada em 10% (dez por cento), percentual
que, pelo menos no presente _contexto, parece
mais razoável e pertinente à realidade.
Sala das Sessõe_s, 20-de abril de 1989.Senador Itamar Franco.

--

--

---

-
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norma jurídica com efeitos retroativos, notadamente quando esta visa a dar nova qualificação legal a fatos pretérítos. Ademais, o artigo
cuja supressão ora é sugerida confere ao Banco Centrãl do Brasil um poder absolutamente
arbitrário de considerar cÇ>mO operações financ~iras sujeitas ao regime do projeto aqueles negócios ou atas que assim entender devam sê-lo.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1989. Senador Itamar Franco.

Dê-se a seguinte redação ao artigo 14 do
Projeto de Lei da Câmara n9 2, de 1989, que
"Dispõe sobre o ouro, ativo fmanceiro, e sobre
seu tratamento tributário":
;,Art. 14. ESta_ lei entra em_Vfgõr n~
data de sua publicação, cabendo ao Poder Executivo regulamentá-la no prazo de
30 dias."

-1'1•5Suprima-se o artigo 5 9 do Projeto de Lei

ú Projeto de Lei, submetido à apreciação

da Câmara n9 2, de 1989, que "dispõe sobre
o ouro-, ativo financeiro, e sobre seu tratamento
tributário".

Justificação
Ao atribuir competência ao Banco Central
para considerar como operações fmanceiras,
para-efeito de incidência do IOF, aquelas operações praticadas com ouro anteriormente à
vigência da lei, o artigo 59 do PLC n<:> 2/89
fere frontalmente disposltivo constitucional,
haja vista o disposto no artigo 150, inciso· I,
alínea a, da Constituição Federal.
É que a COnstituição Federal proíbe a co~
brança do imposto relativamente a fato gerador, ocorrido antes da vigência da lei que o
institui e, no cas_o, o artigo 5° prevê que o
Banco Central possa exigir o Imposto sobre
Operações com Ouro, realizadas antes da lei,
cujo projeto ora se discute. .
Sobre as operações com ouro, realizadas
antes da vigência da lei, p~deriam incidir o
Imposto Único sobre Minerais, até 19 de março, ou os impostos estaduais, porventura já
instituídos, mas nunca o TOF, por falta de previsão legal.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1989. Senador João Meneses.
-N•6-

Dê-se ao parágrfo único do artigo 11 a seguinte redação:
"Parágrafo único. A entidade arrecadadora repassará ao Estado, Distrito Federal ou Território e ao Município correspondente, conforme a origem do ouro,
o produto da arrecadação, na proporção
do estabelecido n 9 § 5 do art. 153-- da
Constituição Federal, no prazo de 30 (trin-ta) dias, encaminhando uma c6pia dos
documentos de arrecadação ao Departamento Nacional-de Produção MiÕeral."

J1,1.St1flcaçã0
desta Casa, muda, substancialmente, o processo de corhefcfa1iiação do ouro, especialmente o produzido nas regiões garimpeiras,
quando introduz as instituições financeiras nas
relações de compra e venda do ouro, desde
a sua extração._O Projeto_contém dispositivos
que carecem de regulamentação, mormente
quanto aos aspectos operacionais e aos seus
objetivos sociais.
A emenda propõe que a lei pasSe a vigorar
na data de Sua pUblicação e que a sua regulamentação esteja pronta, definida e publicada
num prazo razoável de 30 dias, tempo suficiente para que tanto as instituições financeiras quanto as cooperativas e associações de
garimpeiros, bem como os órgãos de administração pública, possam adaptar-se aos novos dispositivos legais, faCi1itando a operacionalidade das transações, o controle da produção e a arrecadação do imposto. Evita-se, com
isto, que dispositivos legais, de gfande alcance
social, deixem de- ser aPlicados por falta de
regulamentação, o que infelizmente tem sido
freqüente _em nosso País.
Sala das_Sessões, 20 de abril de 1989.Senador João Menezes.

-1'1•8Acres_cente onde couber:
"Artigo
As instituições financeiras
adquirentes de ouro _de garimpo são obrigadas a participar, juntamente_ com_ as
cooperattvas ou assOciações de garimpeiros regularmente contituídas, de programas de assistência aos garimpeiros
e de recuperação do meio ambiente, na
forma a ser estabecida em regulamento.
Parágrafo úniCo. As despesas decor- rentes da participação- de que trata este
artigo são consldefadas _operacionais, para fins da legislação dplmçosto de Renda,
nos limites e _condições ~ serem faxados
em regulamento."

Justificação

A Carta Magna determina expressamente
que o "j;)rOduto da arrecadação seja distribuído
ao EStãdO, Distrito Federal ou_ Território Município de origem. O texto emendado não só
-1'1•4omite o vocábulo território como emprega,
Suprima-se o artigo 5' reenumerando-se os equivocadamente, a conjunção alternativa
"ou" ao invés_ da palavra "e", indicativa de
subseqUentes.
que o montante arrecadado deverá ser reparJustificação
tido entre a unidade federada e a adminisÉ absolutamente inadmissível, quer do pon- tração local (município).
Sala das Sessõe_s, 20 de abril de 1989.to de vista ético-político, quer do ponto de
vista constltucional, pretender-se formular _ Senador Itamar Franco.

e

Justificação
O titui~- VILda Constituição Federal trata da
Ordem -Ecofiôthicã" e FinanCeira e corlSagra
como princípios gerais da atividade económica, entre outros, a função social da proproedade, a redução das desigualdades regionais
e sociais, a busca do pleno emprego e a defesa
do meio ambiente (artigo 170 da CF).
Ao permitir" às instituições financeiras o
acesso direto aos garimpos, o Projeto de Lei
em tramitação abre a elas enormes possibilidades __ de luc_r_Q_ nas operações envolvendo
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o ouro como__investimento, sujeitando-as à in-

do Brasil ..."-pela expressão "...na forma e condições estabelecidas em lei".

cidência do IOF, à alíquota de apenas 1% sobre o preço da primeira aquisição do ouro. _

Parecer

A emenda procura resgatar uma dívida que
todos neste País têm contraído com os milhares de trabalhadores que extraem o metal do

A emenda proposta simplesmente acarretará a vacatio legis que hoje já se verifica
1
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dito, seguro, câmbio e operações relativas a
títulos ~ valores mobiliários, mesmo no período em que se verificou vacat1o legls, pois
caso contrário estaríamos dando tratamento
diferenciado a uma mesma realidade jurídica.
O ouro será considerado ativo financeiro ou
instrumento cambial tendo em vista a sua des·
tinação neste projeto de lei aitalisado, não podendo apresentar outras características que
não as definidas pelo Banco Cehtral do Brasil,
na medida em que haveria um conflito manifesto.
O Parecer é pela rejeição da Emenda.
Emendei n° 6
Autor: Senador Itamar Franco
Objeto: A1terar a i'eda"çã6 do parágrafo único
do artigo 11 para dar-lhe melhor redação e
acrescentar o vocábulo Territórios.

no que diz respeito à definição do ouro como
ativo fmanceiro e de sua regulamentação, gerando incerteza e insegurança na negociação
com o ouro, bem Como incentivando o descaminho e contrabando do metal, vez que o mercado respectivo não terá condições de se regularizar até a edição de outra lei.
Ora o presente projeto de lei ora analisado
deve pretender solucionar os problemas exisA proposta possibilita a transferência de retentes e riáo -põstergaf suas solUções para ou:..
cursos das instituições financeir;;~s para as retra lei igualmente.
giões garirnpeiras. Com a aprovação do proDa_ !llesma forma pretende ·a proposta de
jeto de lei, as instituições _financeiras tornar· emenda, retirar do Banco Central do Brasil
Parecer
se-ão as primeiras beneficiárias do trabalho
tarefa que lhe é peculiar e especifica consahumilde e árduo dos garimpeiros. Nada mais
grada na Constituição Federal, através de seu
No que concerne aos T erdtórios, em primeiartigo 21, inciso VIU, que atribui competência
justo que elas sejam chamadas a colaborarem
ro lugar, são eles unidades administrativas -da
efetivamente em programas que visem à me· à União através de seus órgãos para exercer
União Federal e nãO unidades aut6ilomas da
lhoria da qualidade de vida, das condições funções privativas no que concerne às oPeraFederação, razão pela qual não é cabivel que
de trabaJho, saúde e _educação nos garimpos
ções de natureza financeira, especialmente as
a União Federal, ao arrecadar um imposto
e à recuperação do meio ambiente, em canso· de crédito, câmbio e capitalização. Tais fun- federal, receba da lei uma determinação de
nância com os princípios cOnsagrados no cita· ções são tipicamente exercidas pelo Banco - destinação da arrecadação para si própria.
do título VII da Constituição Federal.
Central do Brasil e assim deve permanecer.
Tal realidade se verifica, vez que a própria
Sala das Sessões, 20 de abril de !989.-O Parecer é pela rejeição da Emenda.
Constituição Federal, ao dispor sobre a ReparEmenda no 3
Senador João Menezes~
tição das Receitas Tributárias, nos artigos 157,
Autor: Senador Itamar Franco
159, I, "a", H§ 1~ e 162, jamais mencionou
Objeto; Alteração do parágrafo único do aros Tern1órios. O direito dos territórios estão
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
tigo 49 do Projeto para aumentar o nível de totalmente assegurado através do artigo 147
-Solicito do nobre Sen"ador Edison I:..ODã:6_-- tributação do -ouro para 10% .
da Carta Magna que estabelece que cabe à
o parecer sobre as emendas,
União os impostos estaduaiS nos territóriOs
Parecer
OSR.EDISONLOBÃO(PFL-MAPara
sendo redundante a utilização do vocábulo terproferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. SenaJ:. sabido e as estatísticas têm demonstrado ritóriOs ert). face ao qüe determina o texto cons-dores:
- que o ouro não suporta taxação elevada como titucional.
Emenda: n9l
Por fim, cabe verificar que o artigo 14 do
é a proposta da emenda, ocasionando a ~a
Autor: Senador João Menezes
Ato das Disposições transitórias extingiu os
são do ouro ilegalmente, incentivando o desObjeto: nova redação ao artigo n9 1 do PLC caminho e 9 contrabando.
dois únkos territórios da nossa Federação._
n9 2/89 para encadear, de outra forma, as
b Parecer é pela rejeição dã--Emenda.
Veja-se que no passado aos minerais se esidéias contidas no Projeto, tanto quanto esta· tabeleceu incidências a níveis reduzidos e
Emenda n9 7 _
belecer que somente ao Banco do Brasil SA mesmo assim Ocorria o contrabando para pal'Autor: Senador João Menezes
e à Caixa Económica Federal caberá realizar ses limítrofes ao Brasil.
Objeto: Acrescentar que caberá ao Poder
as operações com ouro financeiro.
Verificou-se que o ouro desde quando pas· Executivo regulamentar a lei no prazo de 30
dias,_ n9 artigo 14.
sou a ter o tratamento de ativo financeiro, o
Parecer
que ocorreu no terceiro trimestre de 1987,
Parecer
A emenda proposta restringe as operações
duas foram as conseqüências: a primeira foi
com o ouro enquanto ativo fmanceiro, única o aumento da produção, consumo e negociaO poder regulamentar das leis é outorgado
e exclusivamente ao Banco Central do Brasil ção em bolsas brasileiras e a segunda o declí- ao Presidente da República, como Chefe do
Poder Executivo, pelo disposto no inciso IV
e à Caixa Económica Federal.
nio das exportações do Uruguai.
do artigo 84 da Coristit.uiçã6 Federal, não caSob esse aspecto _a emenda contraria norA imposição de taxação inadequada para
bendo portanto, à lei estabelecer limites ao
ma constitucional, consagrada nos incisos II o ouro financeiro acarretará, o retomo ao fenôe IV do artigo 170, que estabelece, que a ormeno anterior citado, isto é, o declínio da pro- poder regulamentar do Poder Exe<::utivo, o que
dem económica, fundada ha livre iniciativa, dução nacional e o aumento da exportação
a tomaria inconstitucional.
observará, a Propriedade Privada e a Livre con- do Uruguai, que não é produtor de ouro.
A estipulação de prazos para regulamen·
tação da lei, poderia gerar sérias discussões
corrência.
--- O Parecer é pela rejeição da Emenda.
a nível doutrinário bem _como gerar, quiça,
A emenda proposta colocaria por terra todo
Emenda n"" 4 e 5
discussões judiciais acerca da aplicabilidade
o esforço até então desenvolvido pela ativi·
Autores: Sendor Itamar Franco e João Medade privada, bem como aniquilaria o mer- nezes, respectivamente
da lei, o que não corresponde aos bons princípios do direito e da justiça.
cado de ouro no País, pois as entidades referi·
Objeto:Supressao-do artigo 59 do Projeto.
das teriam força suficiente para comerCializar
O Parecer é pela rejeição da Emenda.
Parecer
Emenda n98
o ouro, possibilitando a evasão para países
Tendo em vista a necessidade de edição
limítrofes ao BraSil.
Autor: Senador João Menezes
de uma.lej definindo o que é ouro ativo fmanO Parecer é pela rejeição da Emenda.
Objeto: acrescentar um artigo, onde couceifo ou ·instrumentO de política cambial, neEmerida n9 2
ber, criando obrigações para as instituições
cessãõ_o _se faz que ffqlié assegurado que o
fmanceiias ádquirentes die ouro de garimpo,
Autor: Senador Itamar F rance
Objeto: substituir a expressão " ...na forma ouro assim considerado sofra a incidência, juiltamente com as cooperativas ou associa·
e condiçõ_es autorizadas pelo Banco Central ún!ca e exclusivamente, o imposto sobre créções de garimpeiros, de manterem programas
solo nas piores condições e que sobrevivem

num "mundo cão, sujo dos pés à cabeça, malcheirosos, enJameado, enfermo de todas as
doenças do corpo e da alma, da rnaláría à
desinteria, das doenças venéreas à simples
gripe, da ameba a todas as espédes de parasitas, um mundo perdido na floresta amazónica, pu1mão do mundo em agonia", e em
outras regiões do Pais.
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de assistência aos garimpeiros e recuperação
do meio ambiente e detennina,ndo que as despesas assim incorridas serão consideradas
operacionais, para fins de imposto de renda.
Parecer
A matéria que trata a emenda exl!'apola os
limites estabelecidos no § 59 do artigo 153

da Constituição Federal, na medida em que
não diz respeito à definição de ouro_ cpmQ
ativo financeiro.

Além disso, as cooperativas de garimpeiros·

damente não apenas promulgado, mas publicado.
·-o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
__:_:A Mesa, antes que V. EX' pedisse a palavra,
ia justamente dizer o seguinte: o parecer é
contrário às emençias apresentadas. Completada a instrução da matéria, passa-se a sua
apreciação. E iria anunciar a relação dos oradores inscritos. É aí que V. Ex' gostaria justamente de intervir para reivindicar 20 minutos
e iiãO -1 O minutos, como manda o novo Regimento.

não estão ainda regulamentadas e as obrigações de preservar o rneio ambiente já cqnstam
dos dispositivOs próprios da Constituição, não

sendo cabível acresct;!ntar a emenda proposta.
O Parecer é pela riejelção da Emenda.
São esses os Pareceres, Sr. Presidente.

O Sr. Itamar Franco -

Peço a palavra

pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, pela ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO. (MG. Pela or·
dem. Sem revisão-do orador)- Sr. Presidente,
desejo fazer duas indagações a V. Ex"': a primeira é se o novo Regimento já fof publicado
oficia1mente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu ele Sousa)
- Foi promulgado e está sendo providenciada a sua publicação.
O SR. ITAMAR FRANCO - Evidentemente, entendo- eu, Sr. Presidente, que não
tendo sido publicado, estamos sendo regidos
pelo antigo Regimento, nesta sessáo, pelo menos. Por que, é claro, se ele foi apenas promulgado, não houve essa publicação oficial ...
O SR. PRESIDENI'E (POmpeu de Sousa)
-A Mesa lamenta discordar de V. Ex-, nobre
Senador, de vez que a promulgação resultou
da aprovação deste Plenário,

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, é o próprio Regimento que diz que deve
ser estabelecido como lei interna depois de
publicado. Apesar do Dr. Nerione estar falando
com V. Ex<', acho que seria um absurdo; não
tendo sido publicado oficialmente como é que
vamos estabelecer uma lei interna, se ela não
está publicada oficialmente?
O SR.. PRESIDErfi'E (Pompeu de Sousa)_
-Devo lembrar_c::i V.~ que, inclusive, já
iniciamos a Sessão _de hoje sob os auspícios
do novo Regimento, porque havia apenas 4
senadores no Plenário.

O SR. ITAMAR FRANCO- V. EX resol·
veu, por critério da Mesa, entender que a sessão poderia ser iniciada. Veja V. ~ que uma
afUTnativa desta, neste momento, inva11daria
qualquer ação de continuidade da sessão do
Senado. Mas, quero insistir com V. ~ - e
V. & é um homem inteligente, um homem
de grande experiência parlamentar, muito
mais do que eu, preside com is_enção a Casa
-mas V. Ex" há de entender, prezado Presi-:..
dente, que este Regimento precisa estar devi~

O SR. ITAMAR FRANCO- Não é ape·
nas isso, nobre Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- SuPõe a Mesa.

-

OSR. ITAMAR FRANCO- Eu não que·
ro nem discutir com V. Ex" e nem devo. Do
jeito que as coisas vão, eu nãO duvido. que
wn dia se vá proibir de o Senador entrar em
plenário, porque está-se reduzindo o prazo de
discussáo, está-se obrigando a ter 3 senadores
para verificação de quorum, está-se limitando
toda a ação <!aquilo que se julga mais importante no Parlamento, ·que é o plenário. A primeira vez que pisei aqui me ensinaram isso.
A Comissão _é importante, sim, mas eu, por
exemplo, posso fazer parte da Comissão de
Relações Exteriores, e não sendo advgado não
fãÇó parte da Comissão de Constituição e Justiça. Então, há que se examinar em plenário,
mãs quero dizer a V. Exl' que o que foi promulgado, tenho certeza de que, daqui a pouco,
vai ser modificado, porque os próprios Senadores do PMDB - hoje, são maioria, ·eu já
assistir aqui a rilaioda da Ar~[la, hoje, assisto
a maioiia dO PMDB - fiz€irà"iri o Regimeftto
que interessa ao PMDB; amanhã, se não for
o PMDB, se [or o PFL. o PRN, quem for a
maJoria, toma a mudar o Regimento. Então,
realmente, é um jogo - o chamado jogo democrático.
l'\as, insisto com V. Ex", com todo o respeito:
acho que, nesta sessão, devemos estar regidos
pelo Regimento que, até então, serve de baliza-_
mento aos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nobre Sehador Itamar Franco, a quem,
pessoalmente, muito admiro pela combativi·
dade, devo rec:onhecer a inexistência da formalidade da publicação, mas v. fr;
todos os presentes, conhece o novo Regimento, aprovou a sua Redação Final e isso não
resulta de uma decisão da Mesa, resulta da
decisão soberana do Plenário. Essas limitações horárias resultam-da decisão do Plenário,
que é soberano, como V. ~e todos nós sabemos. Portanto, vamos passar à discussão e
a mesa, compromete-se a _adotar, em relação
ao tempo, uma atitude__mais_ generosa do que
o Regimento ainda não publicado.

como

O SR. ITAMAR FRANCO....,. Não é ape·
nas o problema do tempo, é a questão da
formalidade legal. O Regimento só pode entrar
em vigor com a sua publicação.

1371

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nobre Senado(, devo lembrar a V. _EX'_qlie,
indusive,_a sessão de ontem, para interpelação
ao Sr. Ministro da Fazenda, toda ela foi condu~
zida sob o novo Regimento.

ó SR. ITAMAR FRANco- o que não
significa que steja c~;:rto, Excelênç_ia! ln~lsto
com V. Ex~ nesta questão de ordem.. V._ EXI'
pode até sentHa diferentemente. tum direito
que assiste a V. EX'
O SR. PRESIDENTE (Pompeu ele Sousa)
-Não se trata de uma decisão miJJh?J pessoal,
nobre SenadOr.
Na verdade, quando V.~ se refere às maioriaS eventuais-etc., referlnâO:.se ao PMDB, quero lembrá-lo de que hoje o PMDB está até
etn minoria, aqui no plenário, de vez que éstá
recolhido, vamos dizer, em retiro espiritual no
Instituto João Pinheiro.
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- 5r. Pre·
sidente, peço a palavra pela ordem.
.

.

O SR. PREsiDENTE (Pompeu ele Sousa)
-Está com a palavra ainda o Senador Jtamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO- Vou __aguardar a decisão de V. Ex' porque, em- seguid-a,
tenho outra questão de ordem para encaminhar, mas s6 posso saber como vou __encaminhá-la, em função da decisão de V. Ex'

o

Sr. Cid Sabóla de Carvalho.:.... Peço

a palavra pela ordem, Sr. Presidente, antes
que V. EX' decida.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu ele Sousa)
-Há mals dois pedidos para falar pela ordem,
sobre o mesmo assunto: o do nobre Senador
Carlos Chiarelli, o do nobre Senador Jutahy
Magalhães e de V. Ex', nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
Nessa ordem de inscriçãO;, tem a palavra
o nobre Senador Carlos Chiarem.
O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL..,- RS.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do
orador) -Sr. Presidente, e"U não -c:OOseQui
entender o_ raciocínio da Pre_.sidência, coln o
maiOr apfeço q"Ue tenho por V. Ext ãléln dO
respeito intelectual e pessoal, mas não entendi. Pelo que chegou até o meu entendimento,
estamos sendo regidos por um Regimento
que não está publicado, mas que está vigorando.
Sr._ Presidente, isso- é uma heresia jurídica,
é um desapreço por qualquer fundamento do
princípio da Publicidade da norma. O fatO de
nós termos aprovado não importa em querer
que a norma sobre nós se aplique, antes da
publicação. É como querer que uma lei que
o Congresso aprovou, antes de sair no Diário
Oficial sobre o Congressó,-venha a ser apro~
vada porque foi" o CongressO que deliberou.
Trata-se de uma das espécies de normas, que
é o Reg'imento aplicável nesta CaSa, mas com
conseqüêndas_s_õb.te a sociedade - é _bom
que se lembre isS_o ~o Regimento,.<;'!O regular
e diSciplinar as discUssõeS os-proé-ediméntos
do Senado, interfere na deliberação_e na e_lé!~
boração ç1a Própria lei, porque é a disciplina

e
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que serve de fundamento para que se chegue
à votação. Portanto, não é de interesse corporativo, é de interesse p~59 o_ Regimento do
Corlgresso. é de interesSe público o Regimento da Câmara. é _de intéfésSe público o Regimento dc1 Senado. Se não estiver complementado pelo princípio da publicidade, evidentemente que não pode estar em vigência.
Se começamos a sesSão com base no Regimento que não está publicado, data venia, Sr.
Presidente, a sessão é nula, e qualquer deliberação que nela se torne pode estar depois
eivada desse princípio.
Quero alertar V. Ex!', quero levantar a questão, com base na ponderada judiciosa e opor-

tuna ponderação do Senador (tamar franco.
A questão não é de forma, é proces-sual mas,
que va1e substancialmente, fere a essência da

deciSão: ou o Regimento está publicado e vale,
ou o Regimento não está publtcado e ele é
um direito a ser.
Dar-lhe-ei um exemplo, Sr. Presidente: no
dia 6 de setembro, a Assembléia Nacional
Constituinte termtnou Cle VOtar-a ConstituiÇão
e a votou na plenitude. O acordo Internacional
de renegociação da dívida- chamo a atenção
de V. Ex~ - foi assinado pelo Governo brasi~
leiro no dia 22 de setembro, mas corno não
tínhamos atnda formalizado o ato constitucional de _vigência efetiva_- aí está o_ acordo
sem passar pelo Congressb. É a mesma situação, votado mas não completado o ciclo, conseqüentemente - e chamo a atenção de V.
Ex!' - o Regimento não publicado é Regi~
mento sem eficácia. Isso é de um princípio
elementar de qualquer norma jurídica que se
tenha por tal.

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Com a palavra o nobre_ Senador Jutahy
Magalhães, para uma questão de ordem.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA Para uma questão de ordem. Sem reVisão
do orador.) -_Sr. Presidente, -Srs. Senadores,
lamentavelmente, vou ter que concordar com
a questão de ordem levantada pelo Senador
Itamar Franco, com subsídio jurídico do Senador Carlos Chiarelli. Digo,- lamentavelmente,
porque já deveríamos estar sendo regidos pelo
novo Regimento. Repito, lamentavelmente.
Como o Regimento náo foi publicado, acho
que não poderemos continuar inante[)do um
equívoco em que todos estávamos certos não só a Presidência da Mesa - de que o
Regimento já teria sido publico no J:J_í4n"o do
Congresso. Todos estávamos certos ctisso,
porque sabemos da efíciênciã da Gráfica do
Senado e não sabíamos que por qualquer razão superior teria havido essa demora- na publicação do Diário-do Congresso.
Sr. Presidente, a Iatere, desejo também fazer
um comentário às palavras do Senador Itamar
Franco, o Regimento não decorre de uma vçmtade do PMDB ou de uma vontade majoritária,
principalmente porque o PMDB não tem a
maioria da Casã para poder aprovar o Regimento de acordo com seus interesses.

O Relator da matéria que teve uma grande
influência na redação fmal, foi o Senador Fernando Henrique Cardoso, que não é do PMDB,
embora já tenha sido nosso Líder e continue
merecendo o nosso reSpeito.
AqW, peço a atenção dos meus c_olegas.
Este item 2 da pauta entra hoje na Ordem
do Dia, porque hoje é o último dia para o
seu exame, devido ser uma matéria em regime
de urgência a mensagem do Governo _Federal.
Se_ não for aprovada, pelo novo Regimento,
a matéria fiCará sobrestada e haverá a votação
pelos dias subseqüentes, quando hoLNer o número necessário para a sua aprovação ou para
sua rejeição ou para que esse projeto seja
emenaaao.
Esse assunt6 merece de todos nós a devida
consideração, para chegarmos a uma solução. Desde o início, venho solicitando para
que_ entremos aqui num entendimento entre
as partes-con:flitantes, -para·anc:Wr mais rapidamente: MaS~ "infelizmente, não está havendo
esse entendiriieritó.-Por isso,-sf.'""Presidente, quanto à questão
de ordem, considero que, realmente, não tendo sido publicado, nós teremos que ainda estar regidos pelo Regimento anterior. E eu perguntariã, entãO, concluindo a minha questão
de _ordem, fazendo uma indagação à Mesa:
pelo novo Regimento, esta matéria estaria sobrestada, se não fosse aprovada hoje? Porque
sãó os- 45 dias do prazo da Urgência, para
tramitaçãCYda matéria de mensagem governamental. Pelo antigo Regimento, como ficará
a situação desta matéria, se não for examtnada
hoje e, por qualquer motivo, não tivermos número para _votação, qual. a situação em que
ficará esse _1tem 2 da pauta para o futuro?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a pa!avra ao nobre Senador Cid
Sabóia de _CafValho, que está inscrito para falar
sobre o mesmo assunto~-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE_:_Para discutir. Sem "revisão do
orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
questão de ordem do Senador Itamar F rance
é da maior seriedade e da maior relevância
e não pode ser desprezada em nenhuma hipó. _
tese.
O Código Çivil Brasileiro proíbe, numa, norma muito clara, que se alegue, em qualquer
hipótese e qualquer circunstância, o desconhecimento da lei. E não se pode alegar o
desconhecimento da lei em face do princípio
da publicidade dela, do qual falou com muita
propriedade o Senador Carlos Chiarelli._Significa dizer: lei só é l_ei, para constituir o direito,
depois de sua publicação, quando entra em
vigor. Lei ainda não publicada é uma lei meramente em expectativa e não uma lei existente
para compor o direito positivo.
_Na verdaçl~_. _ninguém pode alegar que nós,
como senadores, conhecemos o Regimento.
Maior do que essa alegativa é o princípio do
Direito de que necessariamente toda lei deve
S<'!r publicada, principalmente um Regimento,
Que é umã-lei complementar. O Regimento
é, na verdade, uma lei complementar de âmbito restrito, é uma lei especial, quer dizer,

Abrii"de 1989
-~

ela se cumpre num determinado espaço legal,
e ri)_ determlnadas oportunidades, não é uma
lei de caráter ordinário, de caráter amplo, de
ampla aplicação. A aplicação é restrita a um
determinado setor. No caso, é uma lei restrita
especialmente ao Senado da República.
Sr. Presidente, no entanto, estamos diante
de um caso muito grave. O Senador Jutahy
Magalhães já fez algumas alegativas,_o Senador Itamar Franco brilhantemente abriu essa
questão. Mas o fato é que tantas e tantas são
as indagações desta lei, desta _futura lei, deste
projeto de lei, não sei se realmente será uma
futura lei, estou dizendo de mddo otimlsta e
talvez até atrevido. Mas o fato, Sr. Presidente,
é que estamos vivendo hoje uma dúvida regimental, estamos numa transição regimental
Gostaria de sugerir a V. Ex!' que, em face
dessa dubiedade, suspendesse p exame desta
matériá. Não há condições de se examinar
isso de modo sadio, correto ante tantas dúvidas e nesse estado transic!onai.
Acho que pelas altas indagações que aqui
existem sobre ativos financeiros como, por
exemplo, considerar o ouro sobre ativo financeiro, é quase que emitir moeda, é emitir dinheiro, é produzir dinheiro, porque ativo fmanc:eiro é dinheiro. Se o ouro é ativo financeiro,
dinheiro é, quando nós eStamos acostumados
com o ouro que seja lastro, lastro somente
lastro do T escuro Nacional.
É da maior pru_dência para V. EX' acolher
este meu aconselhamento: que suspendamos
isto, tiremos isto, por-acôrdo de Uderança,
tiremos de pauta e vamos_dar um trato méi.is
adequado a esta lei na próxima semana, não
mais sob o regíme em que ela se _encontra,
mas numa tramitação natural, inclusive com
a audiência da ComisSáo de Constituição e
Justiça, porque, na pior das hipóteses, o Senador Itamar Franco está coberto de razão na
sua questão de -Ordem-e mais razão terá em
outras que pdoerá _etguer diante 9e V. Ex' na
insistência do exame dessa matéria.
Este, o meu ponto de vista, Sr. Presidente.

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Mesa vai resolver a questão de ordem.
Começa por este eventuãt Presidente corifessando que ignorava o fato de não ter alnda
sido publicado o novo Regimento. Supunha
que tivesse sido publicado e daí ter passado
dire~mente a presidir a sessão sob _o domínio
do Regimento ainda não erTI vigor, de vez que
o próprio Regimento diz que ele entra em vigor
na data da sua publicaçi'Ío, e, não tendo sido
publicado, não está em vigor.
De forma que reconhece a procedência da
questão de ordem do nobre Senador Itamar
Franco, brilhantemente defendida na áreajur'ídic-a pelo nobre Senador Carlos_ Chiarelli e na
área reg!mentalista pelo nobre Senador Jutahy
Magalhães, que é um mestre na matéria.
Na verdade, a discussão está íniciada. De
acordo com o Regimento, cada orador falará
uma só vez, pelo prazo de meia hora.
O Sr. Itamar Franco - Sr. Piesidente,
eu estava com a palavra. V. EX' me pertnite
continuar para outra indagação a V. Ex'"?
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FIZ a prtmeira indagação acerca do Regimento, e v. Ex" já respondeu.

ção em -que nós temos que funcionar e terilos
que reconhecer isto.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sàusa)

O SR. ITAMAR FRANCO - Não seria
lógic:o ~~tirar esse Projeto, Sr. Presidente?

-É mais uma questão de ordem de V. Ex9
O Sr. Itamar Franco - sim, para uma
interpretação regimental.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOusa)

-Pois não!
O SR. ITAMAR FRANCO - Evidentemente, o Senador Edison LaPão leu de plenário o seu parecer. Consultaria V. Ex" sobre o
seguinte: S. Ex' fala em nome da Comissão_
de Constitulção e Justiça?
-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Na Ordem do Dia, a matêria foi dada como

dependendo de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça. De forma que ainda

não está investido dessa condição o

nobr~

Senador Edison Lobão.

O SR. ITAMAR FRAJ"'lCO -Quer dizer

que ainda não há o parece!r da Comissão d_e
Constituição e Justiça?

O Sr. Edlson Lobão- Perdão, Excelência! Se V. Ext me pemi.ite, eu darei um esclarecimento. Fui indicado pelo Presidente do Senado para dar o parecer de plenário definitivo
sobre a matéria, portanto, em nome também
da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, V. Ex' me permite continuar?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O parecer de plenário foi instituído em função da situação anômala de vivermos sob o
império de um Regimento baseado numa
Constituiç~o já extinta- mais do que revogada, extinta.
De forma que se criou esse direito costu·
meiro nesta Casa: embora não se tra~ expressamente dessa ComiSsão, pelas normas provisórias nas quais se baseou o funcionamento
desta Casa, o parecer do nobre Senador Edíson Lobão reveste-se desta qualidade, implicitamente.

O SR. PRESDIENTE (Pompeu de Sousa)

- O novo Regimento que vem sanar isto,
in(efíUriente, não foi publicado ainda. De modo que me parece que a solução mais sensata
é a proposta do nobre Senador Cid Sabóia
de t:ai\ralhO ~ de que esta matéria fique Scibrestada para que seja apreciada quando estiver em pleno vigor o novo Regimento, o que
deverá acontecer amanhã.
o sR~ ITAMAR FRANCO --TUdo bem,
Sr. Presidente!
- O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente; peço a palavra pela ordem.

-o

SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Tem a palavra o nobre Senador Jutahy
Magãlhães, ·pela ordem.

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-

BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, é sobre esta questão do Relator
no plenário. Nós tivemos, dwante _o período
da Constituinte, uma Resolução votada pelo
problema de que estávamos sem as Comissões funcionando. Depois, quando do têrmino
da Constituinte, houve, também, uma decisão
de que.contirluarfamos agindo de acordo com
aquela norma da Resolução anterior enquanto
não J6sseril -inStaladas as Comissões Perma~
nentes da Casa. Então, nós serfamos regidos
pela nonna prevista na Resolução. Então, eu
perguntaria, antes: o nosso Constituciooalsita
vai falar?
O Sr. Cld Sabóla de carvlaho- Sr. Presidente, eu não quis ofender o nobre Senador
J_utahy Magalhães. Apenas fale[ aqui, baixinho,
sussurrante- eu disse: "Não ê não" -porque,· na verdade, eu estou me referindo ao
fato de estarmos no vacatio legis, isto é, aquele
período que o Direito prevê e que está entre
a lei revogéida e a publicçaão da nova lei; não
há Regimento, isso se chama vacatio legis.
Aqui, há vários juristas, V. Ex;oS terão todo
o direito de falar sobre o vacatio /egis. Nós
estamos diante dO vacatio legis. Há um Regimento revogado e um Regimento que ainda
não_entrou em vigor, porque ainda não foi
publicado.

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, V. Ex' educadamente me cortou a palavra, e também o Senador Edison lobão, ~
não pude complementar o meu pensamento.
Se não me falha a memória, o Sena doi Edison Lobão deu seu parecer, já havia lido aqui,
inclusive, quando a matêria foi colo_cada em
_ O SR. PRESDIENTE (Pompeu de Sousa)
regime de urgência. Não ê o caso, agora, a -Está com a palavra o nobreSenadorJutahy
matêria está tendo o seu rito normal t:le trami- Magalhães, de forma que eu peço a V. EX'
tação. EntãO a razão pela qual eu inda9Uei - ,que faça as suas_ considerações.
a V. Ex" Porque, evidentemente, se V. Ex" vai
O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Eu não
seguir o art. 195, inciso 11, d, do Regimento,
e nós temos que ir ao Regimento antigo, por soU jurista, por isso eu pedi a ajuda do nosso
constitucionalsita. Mas, eu não entendi esse
isso que ftz a indagação a V. Ex": fala o_Senador
vacatio legis, talvez por não ser jurista, porque
Edison Lobão?
se não existe um Regimento, etá prevalecendo
um outro. Não há essa questão de vacatio
legis. Eu me permito, mesmo não sendo jurisO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Mesa apenas repete o que disse ante rio- ta, discutir essa questão. Eu acho que se não
etá prevalecendo a norma regimental que nós
mente: todo esse processamento tem sido feito desta maneira; quer-dizer, ao arrepio do
imaginávamos que já estivesse prevalecendo,
Regimento anterior ainda em vigor, baseado porque imaginávamos, também, que já tivesse
sido publicada, então, tem que preva1e<:er o
numa Constituição "defunta". É esta a situa-
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Regimento anterior. Nós temos que ser regidos pelo Regimento anterior que vinha regendo os trabalhos daqui do Senado até agora.
Eu consdiero assim, posso estar totalmente
errado, mas a MeQI é .que vai deddir.
O Sr. Mansueto de Lavor~Totalmente
certo. O Regimento em vigor é o antigo. Não
ha 110catio Jegís.

O Sr. Edison Lobão- Sr. Presidente, peço a p~alavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- concedo a palavra, pela ordem, ao nobre
Senador Edison Lobão._
OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pela
ordem Sem revisão do orador.) -Sr. Presi~
dente, a sessão de ontem e a sessão do dia
anterior já foram- regidas pelo novo -regimento.
Então, como é_ que se pretende, -asara, suspender a vigência do regimento; jã tendo o
Senado realizado duas sessões _sob o império
do novo regimento. Não consigo entender
uma -?ituação desta natureza,! Se isto acontecer, tudo quanto se fez ontem e .anteontem
está invalidado. Segundo, este projeto de lei,
abstraído do regimento atua1 ou do anterior,
ma[s do que qualquer regimento interno este
projeto agora tem o seu curso regido pelo
art. 64 da ConstituiçãO da República Federativa do Brasil, que é maídr do que qualquer
regimento. A partir de hoje ele se encontra
na Ordem do Dia em regime de urgência,
terá qUe ser votado portanto.

O Sr. Itamar Franco - Sr. PreSidente,
S. ~ que acabou de dar o parecer está se
esquecendo do que diz o § 2~
O SR. EDISON LOBÃO- V. Ex' poderia
então ler o mencionado texto?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- A Mesa gostaria de poder ouvir o nobre
Senador que está _..cQm. a palavra, de forma
que_ pede ao plenário que faça um mínimo
de Silêncio para que a Mesa p-oSsa escutá~Jo.
Chamo a atenção da Casa para o orador que
está com a palavra.
_
_ _
A Mesa chama a atenção do nobre Senador
Cid Sabóia de CWvaiho, Senador Mansueto
de Lavor. Há um Orador com a palavra.
O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente,
quero voltar a insistir com_ V. Ex• que deveria
retirar esse projeto da Ordem do Dia de hoje.
Mas, 'o art. 64 -lembro ao Senador Ed_ison
Lobão da Constituição Fe,4eral, promulgada
a 5 de outubro_de 1988, é bastante clara, em_
seu § 2~ do_ art. 64. Qu_em sou eu para dar
lição de Direito Constitucional a V. EX Tenho
que receber lições de Direito_ _Constitucional
de V. Ex' De qualquer forma, uma leitura posso
fazer.
O § 29, Sr. Presidente, e aí q Sena!=lor Edison
Lobão_ se esqueceu, falou só no _art._ 64,_ e necessário referir~se ao § 2" também - diz~
"§ }9 O Prêsidente da República poderá solicitar urgência para apredação de
projetes de sua inciativa.
§ 29 s_e,_no caso do parágrafo .ante. rior, a Câmara dos Depu~dos e o Senau
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dor Federal não se manifestarem, cada
qual, sucessivamente, 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."
Então, é a própria Constituição que ensina
a metodologia a ser adotada quanto a isso.
Portanto, se for retirado da Ordem do Ofa -

falou muito bem o Senador Cid Sabóia de
Catvalho- não terernos_lei__in_tern.,_,_ LeY~n_~{
a questão de ser ou não o regimento Interno,
ao que S. Ex' demorou a responder que seria

o regimento Interno anterior. Portanto, se a
matéria for retirada hoje- não pode ser retirada,:_ será colocada, quando tivermos lei inter-

na, quando essa lei interna for publicada na
Ordem do Dia para rito normal até que o Senado venha denberar sobre ela

Se V. Ex' me permite- V. Ex' foi o relator,
é um homem educado também - estamos
insistindo, Sr. Presidente, em que é preciso
deixar bem claro quaJ é o nosso pensamento.
É a própria exposição de motivos, Sr. Presidente, que está a nos ensinar. Ninguém é contra que o País tenha wna legis1ação sobre o
ouro. Ao contrário, nós queremos que ele a
tenha, mas não um projeto inoonstitudonal.,
que é contrário ao interesse nacional. É: isso
que se está pedindo ao Senado, que reexamine a matéria, que hoje há uma douta Comissão de Constituição e Justiça. Que ela examine
os seus aspectos constitucionais e, evidentemente, a Comissão da Ordem Eoonômica.
Portanto, Sr. Presidente, o nosso apelo para
que V. Ex' retire da Ordem do Dia de hoje
essa matéria.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre
Senador Jutahy Magalhães.
OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA Pela ordem. Sem_ (~~o do orador.) -

Sr. Presidente, peço a Mesa que decida se
temos ou não Regiinento; se é o atual. ou se
é o anterior, ou se não é nenhum dos dois.
Acredito que Direito é, também, uma coisa
chamada bom senso e que não é possível
se fazer aqui e dizer: Bom, não podemos ter
sessão no Senado durante muito tempo, porque não temos Regimento publicado. Então,
acho que isso aí seria um equívoco muito
grande. Mas a Mesa é quem tem de decidir;
se temos ou não temos Regimento. QuaJ o
Regimento que vai reger esta sessão, esta Votação? Segundo, se a mensagem encerra hoje
o seu prazo de 45 dias. Então, ·se essa mensagem tem ou não tem de entrar na Ordem
~
_
do Dia hoje.
Esta é a questão de ordem que levanto,
pedindo que a Mesa decida para acabarmos
com esta discussão, porque com a decisão
da Mesa não vamos ter mais que discutir es·sa
matéria.--- - ------ ---------- ---------(Durante o discurso do Sr. Senador Ju-

tahy Magalhães o Si. Senador Pompeu
de Sousa, 3P Ser:retá_iiõ, deixa- a cadeira

da presfdênda, que é ocupada pelo Sr.
Sen!Jdor Al&andre Costa, 29 Vlce-Pres!dente.)

O SR. PRESIDEI'ITE (Alexandre Costa)
-A Mesa vai fesponder a questão de ordem
do Senador Jutahy Magalhães.
Atê que o novo Regimento seja publicado,
prevaJecerá na Mesa o Regimento anterior.
A matéria terá que constar da Ordem do
Dia. por imposição da Constituição Federa],

t

o art. 64 § 2' que diz:

Art. 64. § 2~ "Se, no caso do parágrafo
anterior, a Câmara dos Deputados e o
Senado Federa] não se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta
e cinco dias - que é o caso - sobre
proposição, será esta incluída na Ordem
do Dia, sobrestando-se a deliberação
quanto aos demais assuntos, para que
se ultime a votação."

Nada poderá tirá~la da Ordem do Dia senão
aprová-la ou rejeitá-la.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Teria

mais urna pergunta para uma decisão da Mesa:o Relator, que proferiu o seu parecer, está
legitimamente utilizando o poder que lhe foi
concedido pela Mesa de relatar, ou a Mesa
errou na sua decisão anterior?
O SR. PRESIDEI'ITE (Alexandre Costar
-Um erro não justifica outro, nobre Senãdor.

Se a Mesa, ontem, fundoriou Sob a égide do
Regimento novo, sem que ele tenha sido publicado, continuar errando hoje é que seria injusto.
·A MeSa cumpre o que está na lei.
O Regimento só entrará em vigor com a
sua pub!ica~áo.
O Sr. Cid Sabóla de Canr.tlho- Sr. Pre-

sidente, gostaria que me concedesse a palavra
para uma explicação pessoal e aditiva à solução de V. Ex'0 ·sR. PRESIDENTE (Aiexatidre Costa)
_;;É uma questão de ordem, nobre Senador?

O Sr. Ec:Uson Lobão- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Exalamente! É uma questão de ordem.
O-SR. PRESIDENTE (Alexand_re:~ Costa)
-·
- Com a palavra V. fX'
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

(PMDB - CE. Para uma questão de _ordem.)
- Sr. Presidente, é o seguinte: há realmente
a imposição constitucional de que fala V. Ex!'
Isso é indiscutrveJ, sua deliberação está absolutemente correta. Mas, há um aspecto que a
Mesa tem que levar em consideração. E faço
isso até a -título de explicar a minha posição,
que sempre é muito consciente.
O inte-rvalo que vai da promulgação de urna
lei até a sua publicação é chamado universalmente- não soment-e no Bmsil- em todos
os países do mundo, porque em todo o canto
há q direito, Isto é chamado de vacatfo /egis.
Quer_ agrade quer não, é vac8tio fegis. Vataclo
legfs é ~ período que vai, exatamente, da prcr
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mulgação da lei e sua publicação. Esta Casa
aprovou a redaçãO final do novo Regimento
Interno. Administrativamente e internamente,
do nosso conhecimento, o velho Regimento
foi substituído, aguardando-se, no entanto, a
publicação do novo.
_ ___
I:: evi'dente que fica um aspecto estranho
que possam ser cumpridos princípios colidentes com o novo Regimento durante o período de ~~acatJO Jegis. Tudo isso é estudado
profusamente em Direito: ClóVis Bevilácqua,
Pontes de Miranda, Orlando Gomes, Lafayette,
Rui Barbosa, e, no exterior, Planiol Savigny,
D'Guft, todos que se dedicaram ao Direito.
Isso é primário em Direito. Estranha-me profundamente que, no Senado Federal, incomode o debate -não sei por que pode incomodar o debate- e que o Senado,_ com per- plexidade, ouça a expressão vacaüo legis. Isso
me deixa absolutamente surpreso numa Casa
do LegisJativo brasileiro.
V. ~ poderá cumprir o velho Regimento,
poderá fazê-lo durante o período de vacatio
legis, mas em tudo aquilo que colídir com
o novo Regimento, logo após a sua entrada
em vigor, pela publicação, dará lugar a intermináveis questões de ordem.
Daí por que pareceu-me prudente fosse
suspensa a reunião para wn acordo de Uderanças para encontrar-se urna solução mais
viável e não_ se resolver uma lei desse aspecto,
urna lei com essa comPlexidade, onde transformamos o _ouro em ativO financeiro, o que
significa dizer, vamos emiõr moedas e valer
- ouro será moeda e não mais lastro dela
-uma violência, inclusive, sobre Ciências das
Finanças. t algo de multo grave.
E este art. s~ da lei também que tem mil
complexidades, porque manda considerar o
__
que não é como sendo,
Então, tudo isso é de uma grande dificuldade._
Chamo a atenção da Mesa. Não vou me
apegar a criar problema. Apenas faço esta
questão de ordem.
O SR. PRESIDEI'ITE (Alexandre Costa)
-

Qual é a questão de ordem de V. Ex'?

O SR. CID SABÓIA DE CARVAUfO-

A questão de_ ordem_ _que formulo a V. Ex!'
é que deixe dar~ à Mesa_ que os dispositivos
que poderão ser aplicados hoje são Os não
colidentes com o novo Regimento.
O SR. PRESIDEI'ITE (Alexandre Costa)
-A Mesa responde a V. Ex"- que o Regimento
novo apenas foi adaptado à nova Constituição;
ele não foi revogado. E, não tendo sido revogado, não pode absolutamente ser aplicado o
que V. Ex1' alegou, em vacatfo legls. Como
não foi publicado ·a Regimento novo, e o último artigo diz que entrará em vigor na data
de sua publicação, e essa publicação não foi
feita até o dia de hoje prevalecerá, no todo,
o Regimento anterior. É _o que tinha a informar
a V. Ex' De forma que a Mesa continuará aplic.atldó-âaC(UTpará a frente -o -Reg me-mo- ante~
rior.
O Sr. Edison Lobão- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
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OSR.EDISONLOBÃO(PFL-MA.Para
uma _questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex" acaba de ler
o § 29 do art. 64, através do qual verifica-se
que esta matéria, que acaba de ser lida por

V. Ex",a partir de hoje ela estará, até ser votada,
na Ordem do Dia. Porém, entendo eu, e é
o que gostaria de ouvir de V. Ex', que não
apenas estará na Ordem do Dia, todas as de-

mais matérias estarão sobrestadas, até que
esta seja definitivamente votada. Está corredo
o meu entendimento?

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- Está correto, como diz o art 64 da Constituição Federal. Continua em discussão a matéria.
O Sr. CJd Sabóia de Carvalho -

Peço

a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Tem V. Ex" a palavra.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para discutir.) -Sr. Presidente,
Srs: Senadores, fui Presidente da Subcomis·
são do Sistema Financeiro na Assembléia Nadona! Constituinte_ e eStá escrito, cOrri muita
clareza, na Constituição Federal, que lei complementar regulMá o sistema financeiro nacio_naL Isso está bem claro na Constituição. Mas
estamos examinando, no entanto, um projeto
de lei. ordinária, onde há disposições sobre
o sistema financeiro. Não há, portanto, uma
lei complementar; há uma lei ordinária que
investe por sobre o universo do sJstema fmanceiro nacional. Esse é o art. 59 do presente
projeto de lei.
Sabe V. Ex" que eSse art. 59 dá uma competência inesperada ao Banco Central de considerar o que não é, como sendo, exatamente,
para efeito de imposto. Então, vamos ter aqui
uma determinação que, além de afetar o sistema fmanceiro nacional, ingressa também no
sistema tributário, sem os devidos resguardos
constitucionais.
No meu modo de entender, o art. 59 só
pode ser tolerado, como eu já dissera em outra
oportunidade, aqui no Senado, pela caracteristica de c:Usposição transitória que nele ocorre, porque é um artigo de cumprimento imediato. Transformado em lei esse projeto, essa
lei entrando em vigor, esse dispositivo se· aplica e se esvai. Não é um dispositivo que permanece na legislação nacional porque logo o seu
objetivo é alcançado, logo se cumpre. Jogo
ocorre, Jogo o Banco Central adota essa providência e o assunto estará inteiramente esgotado.
Diz o art 59:
"É o Banco Central do Brasil competente para considerar ~orno operações financeiras, sujeitas única e exclusivamente ao imposto sobre operações de crédito,
câmbio e seguro ou relativas a títulos ou
valores mobiliários, as operações com
ouro, p~ticadas até a ·vigência desta lei,
vedada qualquer tipo de restituição."
É, portanto, um dispositivo de muito alcan-

ce.
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Informo a V. EX' que conversei com alguns
deputados, aos quais critiquei pela inclusão
disto, na Câmara Federal, inviabilizando o exame da matéria no Senado Federal. Conversei
mesmo com o Deputado Francisco DomeUes,
que foi o relator, e S. Ext me disse, com muita
clareza, que isso era de interesse da Companhia Vale do· Rio Doce, que S. Ex' havia relutado e que, somente depois de muita insistência, foi que incluiu este art. 59 Isto mostra que
o relator, na Câmara Federal, nãotem convicçõeS defensivas daquilo que consta neste art.
59 de que tratamos neste_ exato momento.
Mas, Sr. Presidente, não é s6 Isto, Esta lei
tem outros aspectos da maior gravidade, que
é exatamente considerar o ouro como ativo
financeiro.
Dizem que esta é a única solução para evitar
o contrabando do ouro. Há um aspecto pragmático da maior profunc:Udade e da maior importância, no qual, não posso penetrar, por
desconhecimento prático de como ocorre esse fato no Brasil: o problema da entrada e
saída indevidas do ouro, _o contrabando nos
dois sentidos que a legislação nacional permite, a importação indevida, a exportação,
também, indevida Não sei exatamente as conseqüências disso na prática, no que concerne
ao ouro. O que sei, Sr. Presidente, é que o
ouro brasileiro está todo na Inglaterra e em
Portugal, levado do Brasil, como cOntam os
historiadores, do modo mais miserável, na
época do Brasil-Colônia, na época de Borba
Gato, na época dos Bandeirantes.
O oUro de Cuiabá, segundo Paulo Setúbal,
de saudosa memória, foi todo levado indevidamente pela Coroa Portuguesa, de lá, para o
Vaticano; de lá, para a Inglaterra, em comercialização nunca explicadas às _claras para o mundo de então e, muito menos, para o mundo
dde agora.
Hoje, sabemos de tudo que de misériél ocorre a respeito do ouro, mas sabemos do total
descontrole.
_É-claro que necessitamos de uma lei. Mas
sigo eu temeroso, quando encontro, na lei,
um dispositivo que conSidera o ouro já corno
moeda, porque ativo financeiro é dinheiro; o
ativo financeiro é moeda. Então, vamos perM
mitir que todos que tenham ouro_ tenham
moeda e o lastro financeiro, o que significa
aumentar a emissão do_ dinheiro neste Pais,
sem uma base, pelo menos, aceita na legislação de até então. As regras que regem o Tesouro Nacional, as barras de ouro existentes,
para possibilitar a emissão do dinheiro ou as
divisas que existem ao lado das barras de ouro,
para que o dinheiro seja produzido, sem que
seja de modo irregular, sem uma correspondência no Tesouro Nacional, como já aconteceu tantas vezes no Brasil, em tremendas irresponsabilidades de governantes, então, o ouro
passa a ser ativo financeiro; o ouro passa a
ser dinheiro. Então, o ouro é uma nova moeda
nacional. É isso que nós vamos resolver? O
outro é uma nova moeda nacional? Já não
basta o cruzado que sofre a concorrência do
d61ar abertamente? Ou dos preços que são
fixados, não mais na nossa moeda, mas por
outros mecanismos corno tantas OTN, como
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antigamente, lamoS até nas lojas e pergtmtávamos quanto custa este carro? Tantas OTN.
Quanto custa isso? Tantos dólares. Quanto
vale este apartamento? Tantos dólares. Sessenta mil dólares, 300 mil dólares, é o v.:llor
do apartamento. Daqui há pouco, eu vou dizer:
o apartamento vale tantas barras de ouro, tantas gramas de ouro.
Então, eu tenho os meus cuidados com
esta lei. Não pretendo, aqui, ter um papel que
venha a criar obstáculos ao Senado para resolver isso. Apenas, espanta-me, que possamos,
com muita facilidade, passar por sobre 'mil
conveniências, algwnas de ordem jurídica, ouM
tras de ordem económica, outras de ordem
financeira e, por que não dizer, conveniências
até dos costumes nacionais.
Por isso, Sr. Presidente, ao discutir esta matéria, deixo essas indagações aos meus companheiros de Senado, neste momento, em
que nós discutimos tudo, neste intervalo entre
o Regimento velho e o Regimento dev{damente reformado, adaptado, mas, ainda, não em
vigor, com o risco de muitas colidências: colidências internas regimentais, colidências com
o mercado-ouro, colidências com o sistema
financeiro, colidências com o sistema legal
do Pais, colidências morais com o povo deste
País, o que não é mais tolerável, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas)

O ·sr. João Menezes peço a palavra.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE .(Alexandre Costa)
-Concedo a paJavra ao nobre Senador João
Menezes.

O SR. JOÃO MENEZES PRONilNGA
DISCaRSO QGE, ENlREGUE A REV/540 DO ORADOR, SERA PGBUCADO
POSTERIORMENTE
.

O Sr. ROberto_Campos- Sr. Presi-dente,
peÇo a-palavra.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- Coricedo a palavra ao nobre Senador Roberto Campos.

O SR. ROBERTO O!MPOS PRONUNGA DISCaRSO QUE, ENTREGUE ARE·
VT,S.ÍO DO ORADOR, SERÁPGBUCADO
POSTER!OR/>!ENTE.
(Durante o discruso do Sr. Senador Ra.
berto Campos o· Sr. Senador Alexandre
Costa, 29 ViCJ!--Presidente, deixa a cadeira

da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Senador Pompeu de Sousa, 39 Secretário.)

O Sr. Itamar Franco -

Sr. Presidente,

peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para discutir.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para discutir. Sem revisão do orador.} -Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria- de c:omeçar
a análise desta matéria não respondendo diretamente ao Senador Roberto Campos. Quando S. ~diz assim: "Há quarenta e cinco dias
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esse projeto está aqui" -evidentemente considerando o período que tramitou na Câmara
dos Deputados .......... "e o Senado não b apro-

vou".

-

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, temos
insistentemente pedido à Casa um exame
mais aprofundado da matélra; que o Senado,

neste instante, a Câmara revisOra desse projeto, procedesse uma modificação substantiva
adequada aos interesses nadona[s:
Quãildo o Senador Roberto .campos diz:
são 45 dias, que diria eu, então, Sr. Presidente,
que tramitando na Casa, já arquivado, desde
1982, - desde 1982, sr. Presidente, não são
45 dias, não! - um projeto sobre a venda
das reservas de ouro do Pafs? Aí, níngi.tém
estranha! Ninguém fala nada! No entanto, esse
projeto foi apresentado em 1982.

Já estou deixando o Senado da República
e o projeto sequer foi analisado pela Câmara
Alta.

Est:ta:hhar a demora âe -;1!,5 dias, tudo bem,
mas deveríamos estranhar é que o Senado
não queira ser a Câmara· fevisora âesse projeto, já dito aqui pleo, hoje, presidente da Cõmfssão de Constituição e Justiça, não pelo senador que lhes fa1a, que eventualmente é_ engenheiro, mas pelo jurista da Çàsa, presidente,
hoje, da Comissão de CoilstitUição e JuStiçã
que é inconstitucional.
Se o Senador Roberto Campos também
não quer adentrar no campo da constitucionalidade, arrisco a dizer também que o art.
5" é inconstitucional; já agora, com o apoio
do próprio presidente da Cóinlssão de Constituição e Justiça; já não é mais o senador eventuaJmente formado em Engenharia Civil e Engenharia Elétrica que fala em aspecto constitucional, se bem que tenha até o direito de
o debater. Aqui, não somos médicos, não somos engenheiros, não somos advogados, não
somos sociólogOs, não somos economistas;
aqui, pelo menos, dentro do Plenário; sOmos
senadores, que têm o direito de avançar e
analisar as matérias- submetidas ao Plenário.
Então, Sr. Presidente, será possível que a
Câmara Alta, a Câmara· reVisora - reptto vá permitir a aprovação de um projeto inconstitucional? E o que- é ·mais grave, que não
diz aos interesses nacionais?
Veja, Sr. Preisdente, que aqui ta:mbém não
se falou nisso. É na própria expoSição de motivos do Ministro da Fazenda, brasileiro, Maílson
Ferreira da Nóbrega, hoje Ministro com poderes excepcionais perante a República, é S. Ex"
que diz, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e vou
ler para mostrar que o Senado poderia melhorar e adequar esse projeto aos interesses brasileiros.
"Ademais, é de relevante interesse para
a economia do País; nOt.adamente no que
se refere à política cambial, que o volume
de ouro produzido no Tem'tórlo Nacional
ou trazido de outros pafses seja conhe~
ddo pelas autoridades da área económica."

É o óbvio. Não poderíamos esperar outra
assertiva do Ministro da Fazenda.

Seguindo, S. Ex~ diz: "para tanto é necessário um mínimo 'de controle ..."
Não sou eu que estou dizendo, Sr. Presidente, mas o todo poderoso Ministro da Fa~
zenda_, que é preciso um mínimo de controle.
O Senado pode aumentar esse mínirrio de
controle. É nossa obrigação até fazê-lo.
S. Ex!' diz: " ... um mínimo de controle sobre
as operações, de modo a torná-las o mais
possíveL. vejam Srs. Senadores "transparentes, mas sem inibir a sua realização".
Cooeto: Não queremos ínibir a rea1ização,
qUeremos qUe ela seja transparente, de acordo
com o interesse brasileiro,-mas que haja uma
medida adequada, Sr. Presidente; Não o entesolifame'i1to. No momento em que o País atravessa uma crise económica difícil, nós vamos
p-rbc-edef ao entesouramento, beneficiar essa
gente? E basta ler o art. 59, Sr. Presidente,
e coloco esse art 59 sob suspeição. Qual foi
o interesse de se estabelecer o art. 59, nesse
projeto, Sr. Presidente? Será para a limpeza
de ouro daqueles que têm entesourado esse
ouro e querem ·colocá-lo, de repente, a salvo
do fisco, sob uma alíquota baixa? É claro que
a constituição diz que o mínimo nwna alíquota deve ser de 1% . Mas eu me recordo que
antes de 64, no período de 64, a alíquota era
de 8%. Querem estabelecer uma alíquota mínima e nós discordamos. E ai, Sr. Presidente,
esse art. 5~ é cfirigido a alguém, é dirigido a
alguma empresa, àqueles que comercializam
corri o ouro. Não é possível que o Senado
da República possa aprovar esse projeto flagranteinente--incõnstitudonal. Aqui se diz, e
eu ouvi, que de repente no mercado abre-se
um buraco negro, Sr. Presidente? O que aconteceu neste Pais, nesses 45 dias, com o mer-cado de ouro? Houve mais contrabando? Não
sei. As autoridades brasileiras responsáveis é
Que podem dizer.
O que sabemos, Sr. Presidente, é que o
Brasil, em 1981, produziu 16 toneladas de ouro e para 1990, acredito, deverá atingir 34,8
torleladas. Mõrro Velho ainda continuando na
liderança, com cerca de 12 toneladas. A Vale
do Rio Doce, e aqui também se diz que é
para beneficiar a Vale do Rio Doce; daqui a
pouco, Sr. Presidente, vou_ mostrar _que não
é apenas a Vale do Rio Doce, são as empresas
multinacionais que se utilizam da Amazônia
legal, lá, com as suas minas, que vão ser benefiCiadas por esse projeto. A Vale do Rio Doce,
hoje, Sr. Presi_dente, çom 4,2 toneladas, Paracatu, Mineração, aqui perto, com cerca de 3,5
toneladas e outras com menor produção.
Pará 1992 o Brasil espera, segundo estimativas, particularmente em Minas Gerais, au.rrientar essa produção. Qual a oferta quantificada,_ perguntaríamos? E sabemos, Srs. Senadores, que o ouro possui características de
dupla função, e é preciso também que o Senado atente para isso. Quais São elas? Fins industriais e fins monetários. Chamamos a atenção
para o problema dos fins monetários. Como
bem industrial, o preço--do ouro é variável como outro metal qualquer; aumenta o declínio
da produção, do consumo e do estoque. Como valor monetário, o seu preço é dependente
das medidas tomadas pelas autoridades mo-
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netãrias mundiais, Variando também _com a
demanda provocada pelos investidores, entesouradores e especuladores que aí estão.
Quem são eles? Não sou autoridade para informar, mas o Governo pode informar, porque
deve conhecê-los.

O Sr. Jarbas Passarinho -

Permite o

nobre Senador um aparte?
O SR. ITAMAR FRAr!co- Com prazer,
Senador.

O Sr. Jarbas PassarinhO- fii1teiramente dispensável afrrmar o Que todos nós sabemos a respeito da personalidade de V, Er,
que é um homem probo, correto, naturalmente apaixonado pelos seus pontos de vista e,
mais, é um homem que procura sempre praticar a Justiça. Queria, exatamente a es'se homem, que é o meu amigo, Senador Itamar
Franco, dar um testemunho. Fui procuréido,
no meu Gabinete, por· todós Os interessados
no processo, esses mesmos _a que o Senador
Roberto Campos se referiu ainda há pouco:
os garimpeiros, os comerciantes, as empresas
mineradoras, etc. E, surpreendentemente para
mim, todos estavam de acordo com a aprovação do projeto. Os garimpeiros me afirmaram,
na mesma ocasião, que pela primeira vez, estavam até de acordo com aquela outra gente,
que, de unYmodo geral, era considerada conflitante com o ponto de vista dos garimpeiros.
V. Ext perQuntou o que aconteCeu nesseS dias.
Um desses garimpeiros era exatalnente deItaituna, no Pará, no rio Tapajós. Como o Governador do Estado do Pará fiXou uma alíquota
de 7% e o Governador_ do Amazorias _f~u
o mínimo de 1%, o descaminho do ouro é
clarissimamente feito do Estado do Pará para
o Estado do Amazonas, para, de lá, tomar
o·caminho ·que deve tomar. A informação que
tivemos, e tive a oporb.midade de comunciar
a V. EX' em caráter particular, é que realmente
o mercado passou a sofrer aquilo que o Senador Roberto _Campos citou; o mercéido paSsOu
a ser atingido. Alguma coisa de anormalidade
está aí feita. V. EJcl' tem inteira razão quando
reclama que determinados projetos nossos fi.c:a_m aqui à mercê do trabalho burocrático do
próprio Senado. Mas dando-lhe esse testemunho, eu lhe perguntaria apenas uma coisa Senador, V. & é engenheiro e eu nem isso chego a ·ser, fui apenas um tocador de tambor
durante 28 anos - a Comissão de ConStituição e Justiça do Senado declarou inconstitucional esse projeto?
OSR. ITAMAR FRAr'iCO-Aí. é um ponto importante.
Ouvi o Senador Edison Lobão, por quem
tenho o maior respe'ito; falar e perguntei foi a primeira indagação que fiz à Mesa, não
sei se V. Br' estava preSente nesse momerito
=-se ele falava pela Comissão de ConStituição
e Justiça. Até agora ficou uma dúvida se falava
_pu não; procurei, inclusive, saber do Senador
Edison Lobão, e S. ~ di~se~me que era suplente da comissão e, evidentemente, como
suplente, a mim cabe respeitar, porque um
senador que é suplente de uma comissão faz
parte dessa comissão.

Abril de 1989

DlÁRIO DO CONGRESSO. NACIONAL (Ses:ão 11)

Mas, o que ouvi aqui hoje, e é por isso_que
resolvi melhorar a minha argumentação, ela
está aí, consta dos Anais -

foi o atua1 Presi-

dente da Comissão de Constituição e Justiça
da Casa, Senador Cid Sab6ia Cl.e Caivalho afirmar a inconstltuclonatidade do projeto_.

O Sr. Jarbas Passarinho - Mas é uma
afirmação singu1ar, não é plural. Em que pese

o alto respeito que tenho pelo Presidente da
Comissão de COOStituiÇào e Justiça.
O SR. ITAMAR FRANCO- A verdade,
Senador Jarbas Passarinho, é que V. Ex' fez
uma indagação e eu só queria respondê-la.

O Sr. Jarbas Passarinho - Com a
anuência de V. E>r, desculpe-me!
O SR. ITAMAR FRANCO- Quer dizer,
isso é que foi lastimável, porque esse projeto

- e aí errou a Mesa, no meu entendimento,
salvo melhor juízo - estava antes em regime
de urgência esse_ regime de urgência deixou
de existir. Hoje estamos há 45 dias desse proje-

to, que tem um rito normal. Então, se ele entraria em rito normal, seria muito melhor que
se ouvisse a Comissão de Constituição e Justiça, porque ela poderia inclusive aclarar as dúvidas que temos, nós, leigos e nós, Senadores,
que debatemos em plenário _quando não fazemos parte da Comissão de ConstituiçãO e Justiça. Isso não foi feito. A Mesa teimou e aqui
não vai nenhum problema de ordem pessoal
com o Senador, tenho o maior respeito pela
sua integridade, pela sua inteligência, o seu
debate sempre presente, do Senador Edison
Lobão - mas a Comissão de Constituição
e Justiça não estudou o assunto, manteve-se.
E aqui recordo, e creio que V. Ex~ há também
· de examinar esse aspecto, o Senãaor Edison
Lobão, em determinado, momento deu o seu
parecer que, hoje, leu, em plenário. E, S. Ex",
por decorrência de missão do Senado, se afastou do Plenário, mas iSsO foi mantido. É um
ritual estranho da Mesa, não estranho em relação ao Senador.Temõs hõje õ quê? O parecer
do Senador Ed.ison Lobão. Apenas de S. EX
agora, S. Ex' fala pela Comissão de Coitstituição e Justiça? Não sei. Eu tenho que respeitar porque S. Ex' é um: suplente da Comissão.
O Sr. Jarbas Passarinho Nós, como veteranos da Casa, V. Ex' e eu, sabemos tanto
quanto aquele que aqui chega pelo primeiro
dia, que quando um projeto -desse vem da
Câmara, passou pela Cõlnissã6 de Constituição e Justiça da Câmara. Já é uma suspeição
da desqualificação daquela Casa, se não pode
ver uma flagrante irregularidade de natureza
constitucional, quando um engenheiro pode
ver ou um tocar de tambor pode ver. De qualquer maneira, houve tempo aqui em que trabalhamos - se não estou eqÜivocado quando a matéria chegava da Câmara, examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
novamente a Comissão de Constituição e Justiça do Senado até se reseJVava o direito de
não apreciar a matéria. Em muitos casos, houve isso. EntãO, a colocação de v.-Ei!'-tem dois
aspectos: um é a queStão constitUdonal, que
me parece que nós podíamos, inclusive, pedir

_unia reunião da MeSa com as Uderanças, com
a presença de V. Ex' e chegarmos á uma conclusáo, para não ficar issO etemarnente_aqui.
O outro é o ponto -importante de V. &-que
-sáo emendas que podem favorecer o projet9,
podem melhorar o projeto. Por que não fazemos o acordo de IJderanças, não trabalhamos
com isso, já que está-falhando o trabalho nor_ mal de Plenário? J:: uma sugestão que eu faço
- a V. Ex"
O Sr. Edlson Lobão- Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Exato, Senador Jarbas Passarinho. Eu apresentei 3, 4 ou
5 emendas, dentro do ponto de vista que pude
--estudar. O que se está pedindo ao Senado
da República? Que não se- dê ao Governo a
legisJação adequada? Sim. Nós queremqs a
IiQisJação. Mas já que somos Câmara revisora,
o que impede que o Senado, através de uma
Comissão, das Uderanças, da assessoria do
senado, do pt6prio Governo, examine esse
projeto e faÇa uma adequação no interesse
nacional, no interesse _do mercado, no interesSe dos garimpeiros? I:: o que nós estamos
pedindo e isso pode ser feito de uma maneira
rápida, em 48 QU 72 horas. Entretanto vem
a desculpa, Senador Jarbas Passarinho, de
-que o projeto tem que voltar à Câmara. É
aquela desculpa de sempre. Então o Senador
tem que aprovar tudo que vem da Câmara?
Não é possível!
O Sr. Jut.ahy Magalhães - Permite. V.
Ex!' um aparte?

OSR.ITAMARFRANCO-Terminando
o meu pensamento, darei o aparte ao_Senador
Edison Lobão e, em seguida, a V. ,EJc!' Veja,
Senador Jarbas Passarinho: Se o Governo tem
intereSse, Se -as -ucreranças da Casa têm interesse, o projeto é enviado à Câmara dos Deputados. Havendo interesse do Governo e das
Uderanças, o projeto pode ser aprovado rapidamente l'lós_náo. podemos_.é ficar sempre
com a "espada de Dâmocles", só porque a
Câmara aprovou, temos que aprovar. Não é
possíVel. Então não pi'eciS<i de Câmara revisora. Frearemos naquela argumentação de aiQuns- Deputados que entendem que não precisa haver _Senado. Concordo plenamente
com V. Ex'?, não sou contra. Acho que é preciso
mélhorar o projeto, é isso que se está pedindo,
é isso que se está gljerendo nessa tentativa
de obStrução, mas de chamar a atenção da
Casa.
Obrigado pelo aparte de V. Ex~ Concedo
o aparte ao Senador Edison Lobão:
O Sr. Edlson Lobão - Senador Itamar
Franco, fui indicado Relator, o que me parece
uma prática normal nesta casa, pelo Presidente do Senado Federal, não pedi para sê-lo.
V. Ex!' mesmo acaba de declarar que o projeto
estava em regime de urgência, nesse caso,
tem sido uma prática aqui, o parecer em plenáriO. Algum Senador precisa dar o parecer,
e eU fuf iridicado. _Esta -é a raz_ão pela qual
__eu soUR.eJãtor--:- QUãilto à constitudOnalidade,
ou não - e V. Ex" se_ refere ao Senador Cid
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Sabóia de CatValho logo após o discurso de
V. ~. esPero que o Presidente me conceda
a palavra, pois gostaria de tecer, data vénia
dos conhecimentos e da competência que reconheço naquele Parlamentar, quero tecer
também comentários a respeito da constitucionalidade do projeto, negando, portanto, a
inconstitucionalidad~ l~antada por S. Ex~ Mas
iria ãâW:ir isto; o_Seilador
a Câmara ...:.:.
Jarbas Passarinho já o fez oportunamente -ª Câmara__já examinou,-pelo que soube, Perguntei ao Deputado Francisco Dornelles,
exaustivamel)te a questão da constitucionalidade do Projeto. E taQ1bém é pr_~tica nesta_
Cãsa - e aCentuOu OSenador PasSarinho que, uma vez examinada a constitucionalidade
naquela Casa legislaqva, não precisa ser reexa-minada aqui. Mas_ ainda assim o foi por mim,
é_clar_o que não com as luzes do Senador
Cid_Sabóia de_ Carvalho. Mas sobre isso falarei,
em seguida, no discurso que pretendo fazer.
~uito obrigado!

eu

O Sj. Jutahy Magalhães Ex!' um aparte?

Pennite V.

O SR. ITAMAR F'RANCO- Com multo
prazer ouço V. Ex', Senador Jutahy Magalhães.

O ~r. Jutahy Magalhães- Senador Itamar Franco,_ V. EX'! sabe o interesse que tenho
nesta matéria; tenho acompanhado todas as
discussOes de modo que o meu ponto de vista
é coincidente com ·o de V. EXr na matéria.
Por várias vezes, tive a oportunidade de me
manifestar, principalmente contrariamente a
esse art. 59, porque acho- que é urna arústia
concedida indevidamente a fatos ocorridos no
passado. Entretanto, na questão do regimento
-V. ~ que é um regimen~lista com ~ qual
eu aprendo muita aqui no Senado - V. Ex!'
sabe que o nosso regimento fala que ternos
que opinar, obrigatoriamente, aqui no Senado
sobre a constitu_cionalii::iade, juridicidade de
qualquer proposição sujeita ao exame do Senado, &Cêto as seguintes ---oaqui tem uina
relação, que diz: Das iniciadas na Câmara dos
Deputados, já apreciadas pela Comissão de
Constituição e Justiça da Casa de origem.
Obrigatoriamente, não deve ser levada ao Senado. Houve erro na- tr.ãmitação dessã matéria,
porque desde o inicio foram levantadas questões contra o texto do PrõjEilo vindO-CI.a Câmara. Também, ouvimos o ãfgumento de não
podermos emendar porque a IlJatéria retornaria à Câmara. Dizia eu ha épOca, ihclusive
aqui de público no plenário, qüe se Já a matéria
foi votada simbolicamente por acordo de IJderanÇas, portanto com a aproVaçãO de todos,
pol que nós não podemos aperfeiçoar uma
matéria que, segundo todOs -ãqueles que .defendiam no início da tramitação, tinha erros,
equívocos no projeto; por que nós não poderíamos, aqui, fazer a emenda necessária, como
casa revisora, para aperfeiçoar o projeto e o
projeto retomaria, de imediato, à Câmara, e
a Câmara também- Se houve aquele acordo
antecipado_-_ poderia, novamente, por uma
-ãOOí-do de_ liderarlças, fazer a vot:<!Ção sJmbólíca, e O projeto, que está aqui há 45 dias,
-se isSo ocOiTeiJ, já teria sido votado há muito
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tempo. Se fosSe atendtdo o ~~Io que eu ~
naquele momento, de acordo com o intere-?Se
daqueles que estavam, h,Jtaridci contra _a tral}li~
tação em regime d~_ urgência urfle:O.tíSSírria.Fico satisfeito pOrquanto percebo que o pen~
sarnento do Sena~or JarbZ#s Passarinho, neste
assunto, também é coincidente com Q meu.

Eu sempre aprendo muito, aqui, com o _nosso
Presidente, meu e de V. .EJr'S Sabemos-ctue
já havíamos feito uma propcistáPitrã que-tWêssemos uma reunião, dos .Uder~e_s com aql!eles
que desejavam_ modificar o projeto, para ver

se na terça-feira cheg~amos a um: entendimento para um substitutivo:....:_ porque ters=a:feira não haverá sessão do Senado Federal,
e sirn uma sessão do c:Q-ngreSSo Nadollaf no

horário da sessão do senado. E se não chegássemos a isso, as Uderançás procurassem
trazer ao plenário um número sufidente para
votarmos na quarta-feira, esta matéria. Se hou~
vesse um entendimento. votaôamos um substitutivo. Se não votássemos, então, podériamosdemocraticar:nente, verificar qual a Venta~
de majoritária do Sena.do Federª'~ _Agora, o
que não é possível é que esta- q~~stão fique
sem uma legislação. Nós não podemOs protelar urna deçisão a respeito d_esta matéria, AS.
é que vem a única divergência de ponto de
vista quando eu ach.o. 'coriScientemé:hte; no
meu entendimento, que não podemos protelar, em hipótese _alguma, a votação desta matéria Temos que votar. V~os bus_car um entendimento para a substitutivo; caso n~o ~ija
encontrado, vamos v9tar de acordo com a
vontade da maioria, e encontrar a vontade majoritária do Senado Federal. _
·
O SR. PRESIDE!'ITE (Pompeu de Sousa)
-A Mesa cumpre o dever d~ alertar o nobre
Senador [tamar Franco que, ·pelo antigo Regimento ainda em vigor por falha de fabriCaÇáo do novo, ReQimento niodificãdo pela Resolução n9 49, 5~ f r já_i!_ltrapassa o·seu tempo
em 3 minufos. Gostaria de alertá-lo para issO
e pedir que abrevie as suas cémc\usõeS, de
vez que ainda há dois oradores inscritos: o
nobre Senador O!agas Rodrigues e o nobre
Senador Edison Lob~o.
·
O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, eu teli.et mais algumas coisas a acrescentar, mas V. fi1'-me chama à ordem, e eu
vou ser obedie"nte. Creio _que ·teréf oportUnidade de voltar_ à tribuna para debater um pOuca mais o ~sunto, pqis_ espero C[ue ·neSta ses_são este projeto nãá s_eja -~prOVado.
Sr. Presidente:, para encen-ar, eu diria ao Senador Jutahy_Ma.galhães. e também ao Seºador Jarbas Passarinho- nem pedirei O apOia~
menta aqui, na parte da inconstitucionalidade,
do Senªd_or_ Cic! Sabóia, ·porqtJ.e não há rriais
tempo: Senador Jarbas Passarinho,_ o bom
senso de V. Ex', a sua experiência parlamentar,
a sua inteligência e o seu exerCício, quando
Presidente da Casa, revelam exatamente aquilo que nós queremos aqui. Este pi'ojefO é importante para o P;;1ís? -Sim. Porque não nos
debruc;mm.os e apresentarmos substltutiyos;
por que não as lideranças, através da assessoria, chamar o próprio Governo para uma
participação. Isso é que nós não entepdemos

Senador Jutahy Magalhães, ninguém aqui está
quer~ndo impedir. Está-se pedindo porque o
Projeto tem uma- série de 1ncorreções, _indu_SiVe r'la sUC:fconstituçionalidade- e apresentei
algumas emendas neste sentido, 'inclu_sive
apresentei um projeto, tentando modificar, Sr.
·~es'idé'ite~ -9 "art. 49 da Lei no 4.5"95, que hoje
fere a CõnS:tituição, quando ela dá ao Conselho ~~etárlo Nac:iOrial o seguinte:
''Cari1péte privativamente ao Conselho
Monetário Nac(onai faxar as diretrizes e
normas da política camb1~1. inçJusive
compra e venda de ouro e quaisquer ope~
rações em moeda estrangeira".
Isto não é mais po·ssível, Srs. Senadores!
Agora tem.que se obse!Var aquilo que vai ser
:'"estabelecidO ern lei, porque é a COnstituiÇão
que diz. O Conselho Monetário Nacional não
pode ter essa amplitude.
·Sr. -Presidente;--baseado no texto c:onstituctonal, que reservou ao Congresso Naciona1
competência genérica para dispor sobre todas
as matérias afetas à União e notadamente
àquelas que dizem ~espetto ao campo financ-eiro, cambi~l e. monetário,_ apresentei este
projeto, tirando do Conselho MOnetário Nacional esse campo vastíssimo da sua ~ç:ão.
Sr. Presidente, enc:em:5, na esperança de que
já não a finha fala, mas a do Senador Jarbas
Passarinho, em seu aparte, possa ser·consideiada pela Casa, para que possamos melhorar
esse projeto, adequá-lo aos interesses nacionais, vOltando ele à Câmara dos Deputados.

(Pompeu

o SR. PREsiDENTE
de Sousa)
-ConcedO a palavra- aO riáóre Senador Cha~
gas Rodrigues.
-

O SR- CHAGAS RODRIGUES (PSDB
Pf. Para dLScutir. Sem revisãO do orador.)

___,.sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto de Lei da Câmara n9 2, de 1989,
que dispõe sobre o ouro, ativo fmanceiro, e
sobre seu tratamento tributário, está causando
um grande debate nesta Ca~.
Esse ç\eb_ate evidencia que a matéria não
está sufic:-ientemente estudada. Há dúvidas, há
interrogaÇÕes, e muitas vezes os ConceitoS
emitiQ.gs são ç_c;mtraditórios.
Ora, Sr. Presidente, o projeto fcii combatido,
sobretudo, pela redas;:ão de seu arl 59 Mas
me Permito pedir a atenção dos Srs. Senadare$ para o que se contém no art 19 da

proposição. ·
Art.o 19 "O ouro, em qualquer estado
de pureza, em bruto ou refimiâo; quando
destinado ao mercado fmanc-efro ou à
execuç:~o_çla política cambial do País, em
operações realizadas com a inteNeniên~
da dé iristituições integrantes do Sistema
Financeiro Nac:íona{, na forma e condiçÕes autorizadas pelo Banco Centrru do
13rasiJ, será, desde a extração, indusive,
considerado ativo financeiro ou instru~
menta cambial."
Ora, Sr. Presideilte, aqui Se discutiu se a
·1ftâte-na devé ser diciplinada por lei complem.entar ou p~r lei ordinária.

•.•

o

O _art. 192 da Constituição, no· caput, diz
osegujnte;
-·
---··
"O sistetna finançejro .naciongl_, estruturado de forma a Promover o desenvolvimento equilibrado do País e a seryir aos
inieú~sses da coletividade, será regUiãdo
e_!Tllei complementar, -que disporá, indu~
Slve, sobre: ...
Então, exige lei_ C:Qinplementar. Entretanto,
Jemos, Sr. Presidente. no §._59, do art. 153,
o seguinte:
·
- - - ='
-~, ~-~
"O ouro, q!Jando definido em lei como
ativo financeiro ou Instrumento cambial, ..."
Partindo do pressuposto de que a lei, a ordenação não contém contradições e o intérprete
deve ter presente sempre também uma interpretaçaõ-Sistemática. diríamgs que o. SiStema
Financeiro exige lei complementar, mas a defi~
nição :do- ouro pode_ s_er feita por lei ordinária:
"O outro, quando definido em lei, como ativo
financeiro ou instrumento camóiaL"
Eõtretanto,Sr:,Pr~s:idente, qualquer que seja
a interpretação adotada, me~rncf~glndci para
.a disdplina da matéria como um tóáo a li#
comPlementar, ou se contentarmo_:nos corn
a definição por meio de lei ordinária, qualqUer
que seja, portanto, o perisamentO Que Prevaleça, não há dúvida nenh1.1ma que o art. 1"
do projeto não __guarda consonância com o
preceito constitucional. _
_
O que djz o art. 1o? Diz o seguinte, -e eu
repito:
--- -- _, __
~--"O

Ouro, ~m qúalquer e$tpdo de -pui-e~
za, em bruto ou refinado,- qUando desti~
nado ao mercado financeiro ou à execução da política cambial do PaíS, em operações...realízadas com a interVel1iência de
instituiçõ~s iÍ1tegrantes d~' siStg_ma finan:
ceiro nado.,al."...

....... Aqui é que vem, Sr. Presidente, a inc:onstitudonalidade_ " ... na forma- e <:OndiÇães autor!zéldas
pelo Banco Central dO Brasil."
Nós iriamos delegar ao Banco Central do
Brasil aquilo que o texto cqnstitucional, na interpretação mais liberal, exige que seja por
meio de lei.
o~§

s• <fuc

- "O-ouro, quando <;lefinido em lei como
a'!iv.o,financeirp ou jnstrun;_~nto· cam-

bial...
Entretanto o"pfojeto atribui essa defini~
ção ao próprio Banco Central do Brail.
Ora, Sr. Presidente, bastaria isso para ter·
IY\0$ o projeto como inconstítucia;f!al. Mas há
outras extravagâncias, coma o art. 5° aqui já
mencionadO, e criticado exaustivamente:
"É o Ba11co Central db 'aTaSii Compe,
tente para considerar como operaçõeS financeiras sujeitas única e exc:Jusivamente
ao imposto sobre operações de crédito,
c-âmbio e seguro, ou felativos a b1ulos
oo vatores mobniárioS, aS operações com
Ouro, praticadas até a vigência desta lei,
vedada qualquer tipo de restituiçiio" -·
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Assim, o -que a ConStituição exige seja definido em lei, o projeto sem definir, considera,
indevidamente, operações financeiras todas
aquelas realizadas com_o _o_ur_o._ Eotã_Q, é evi-

dente, Sr. Presidente, que este projeto, q'ue
possui aspectos positivos, tal como redigido,
é, entretanto, inconstitucional, e não consulta
os interesses nacionais.
Sr. Presidente, quero, neste momento, pedir
a transcrição nos Anais de um trabalho sobre

este projeto, vindo da Frente Parlamentar Nacionalista. Desde os meus velhos tempos de

Deputado Federal, no Rio de Janeiro, quando
a nossa Frente tinha como Presidente o sau-

-A extração do ouro e seu controle consti•
tudonal;
-As funções económicas e políticas do
ouro;
- 0 ouro como ativo financeiro-e a iil.constituciOnãlidade do projeto Mailson-Domelles;
-Conclusão.

--O OURO E O SISTEMA
FINANCEIRO NAOONAL

!' origem da moeda

A vida em so.ciedade_ gera o aparecimento
da moeda. Desde que o individuo não se encontre em condições de satisfazer por si mesmo a necessidade de bens, é obrigado a recorrer_ à _troca de mercadorias. A complicação
de trocar sugere a instituição de moeda que
proporcione oportunidade de obter a variedade dos bens de consumo. A moeda deve
ter aceitação pelos demais produtores de bens
e deve ser de fácil conservação, prelúdio da
poupança.
Assim, apareceu a moeda metálica e logo
compreendeu-se que aquele cidadão ocupado em cunhar moedas, dispunha de urna fonte
de riqueza e daí o poder. Logo o direito de
cunhar moeda agregou-se ao poder político.
- Sobre esta matéria, Jean Sadrin ·editou um
pequeno e preciso livrinho: Monnaie et Politique Monetaire, no qual explica, para leigos,
todo o processo universal da formação do dinheiro, seu comércio e vantagens, obstáculos
e efeitos. Jean Sadrin é Conselheiro de Estado
na França, ocupou pastas ministeriais e em
dezembro de 1968 passou a integrar o Comité
dos Sábios, a mais alta distinção honorífica.
Nesse livrinho, recolhemos os elementos
para esta breve digressão sobre o pape! do
ouro no sistema_financeiro de qualquer país.
Acrescenta Sadrin: "A emissão da moeda
metálica ou em papel tomou-se o símbolo
do poder J?úblico e, pqrtanto, político".

doso Presidente da Câmara Ranieri Mazzilli,
desde então, sempre fiz parte da Frente Parlamentar Nacionalista e integro até_ se_u Conselho Fiscal. Assim, eu me permito mencionar
os nomes dos eminentes brasileiros que integram o Conselho Consultivo:
Sr. Abguar Bastos- Professor Alexandre
Barbosa Lima Sobrinho - Dr. AlrninQ Afonso
- General Antônio de Andrada Serpa -Professor Ariano Suassuna- Pro(essor Armando
Temperani Pereira- Dr. Arthur Virgílio Neto
-Sr. Aurélio Peres- Professor Carlos Lessa
-Dr. Celso Brandt- Dr. Celso Gabriel de
Resende Passos- Dr. Clidenor Freitas- Dr.
Oóvis Ferro Costa ~ Dr. Dante de Oliveira
-Dr. Djalrna Falcão- Sr. E1quisson Soares
- Dr. Euzébio Rocha -Sr. Evandro Paranaguá - Dr. Fernando Coutinho Jorge - Dr.
Aávio Flores Bierrenbach- Sr. Hermano Alves - Dr. JarDas Vasconcelos - Professor
Joã.o Gilberto L. Coelho- Dr. Jorge Medauar
-Dr. José Alencar Furtado -Sr. José Francisco da Silva - Dr. José Frejat --Dr. José
J_offily - Sr. José Neiva Moreira - Professor
José Walter Bautista Vidai--Sr. Luiz Guedes
-Professor Luiz Pinto Ferreira -Sr. Marcelo
Gato- Dr. Mário Frota- Sr. Nadyr Rosseti
-Professor Nelson Ornegna - General Nelson Wemeck Sodré - Sr. Odilon _Salmória
O Banco de França simUar
- Sr. Orestes Muniz - Dr. Osny Duarte Pede i:.osso Banco Central
reira- Dr. Raimundo Wall Ferraz- Professor
Randolpho Bittencourt ...:... PrOfessor Roland
Surgiram os bancos que na França, apreCorbisier- COronel Rui Moreira Urna- Dr. sentam uma diferença muito importante: o
Sebastião Simões - Dr. Sérgio Cruz - Dr. banco de depósitos (alguns privados e outros
Sérgio Magalhães- Dr. Ulisses Riedel de Re- nacionalizados (BNP, Societé Générale, Crédit
sende- Dr. Waldir Francisco Pires de Souza LyonnaiS), os quais só emprestam a prazos
-Dr. Wilson Fadul. ,
curtos e não podem aplicar em negócios inPois bem, Sr. Presidente, foi-me envíado es- dustriais ou financeiros) e os bancos de invesK
se trabalho, que não vou ler porque é um timentos _(Paribas, Worms, Suez e Union Parapouco longo, mas pediria fosse transcrito nos sienne) que só- recebem depósitoS com prazos
Anais, intitu1ado: "O OUro e o Sistema Fman- de dois anos, emprestam a longo prazo e s_eus
ceiro Nacional ante o Projeto de Comerda- Conselhos de Administração contam, obrigalização Maílson-Domelles." (Muito bem!)
- toriamente, com um cornissatio do governo.
DOCaMEIYTO A_Q(JE; _SE; REFERE; O Essas duas categorias tiveram abrandadas sua
SR. C/V\&15 RODR/OGE:s EM SE;G DIS- separação, pelas leis de 1o? de janeiro de -1966
e de 1? de setembro de 1967.
CGRSO:
Os bancos comerciam, portanto, ã. ffioeda
"O OURO E O SISTEMA FINANCEIRO
que, inicialmente, era emitida pelo Tesouro
NAOONAL ANTE O PROJETO
Nacional, operação para garantir suas funções
DE COMERCIAUZAÇÃO
de financiador da despesa pública PosteriorMAÍLSON- DORNELLES
-mente, o privi1égio de erilltir passou ao Instituto de Emissão, órgão incumbido de conSUMÁRIO
-A origem da moeda;
trolar o volume de moeda e, consequente- Dólar-eurodólar-padrão ouro;
mente, produzir e reduzir a inflação. O Tesouro
-A política monetária soberana adotada funciona também como estabelecimento banna ConStituição brasileira;
cário pãi'a recolher recursos e de diversas ma-
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neiras. Recebe depósitos de certos _organismos oficiais ou toma empréstimOs deles. -o
Instituto de Emissão, desde a lei de 3 de janeiro
·de 1973, é 6 Bali.cõ- de Frariça, o único cõril
O poder de emitir materialmente a moeda metálica ou de papel, naquele país.
Entretanto; para emitir moeda metálica, su·
põe a existência prévia da matériaMprima (ouro
ou prata) que permitirá cunháKia. O Instituto
de emissão deve, pois adquirir- essa matéria_prima como qualquer ente privado, porém,
no que concerne ao ouro, sob a base de um
curso oficial. Com o tempo, a cunhagem de
moeda em ouro foi abandonada e o papelmoeda passou representar o ouro armazenado effi lingotes. Ouro que representa a garantia de autenticidade do efetivo valor do pape!Mrnoeda.

a

Dólar·Eurodolar·Padrão Ouro
Aconteceu que as duas guerras mundiais
empobreceram as nações e concentrando--se
no Tesouro dos Estados Unidos o ouro antes_
disperso, o dólar assumiu o papel de padrão
de trocas internacionais e as moe_das nacionais valiam pelo seu reflexo no-poder aquisitivo
do dólar. A criação do Fundo Monetário Inter·
nacional visou a estabilizar o valor das ffioedãS
e, através de financiamentos, garantir a todos
os países um poder de trocas confiável a todos. Todavía, os Estados Unidos abandonaram a convertibilidade do dólar ao oUro e as
nações encontram-se a mercê de dólar papel,
sujeito às intempéries da administração unilateral da moeda pelo governo norte-americano
que poderá ser sensãto ou aVentureirO.
~
Essa subOrdinação ao dólar papel afeta o
poder aquisitivo das moedas dos diferentes
- países e coloca em risco- suas economias. Há,
portanto, um esforço mundial para restabelecer o padrão ouro. Para atenuar os efeitos
negativos do dólar papel, a comunidade européia criOu o eurodólar constituído por uma
cesta de moedas, onde os países participantes
asseguram um estágio intermediário entre o
dólar papél e o padrão ouro pretendido. A
Mção que consegui_r basear st,~as emissões
de papel em estoques de ouro livra-se dos
riscos e toma seu desenvolvimento coberto
das perdas que a flutuação do dólar ou "do
eurodólar possam gerar.
Por isto, todas as nações empenham-se em
ampliar suas resetvas em ·ouro. O outó"col'ltinua, como se afirmou no início, controlado
Pelo Estado, a ser o mais ímportante apoio
à soberania nacional.
O controle do ouro, constitui, juntamente
com o curso forçado da mo_eda nacional e
a interdição do curso de diversas firmas estrangeiras Iiõ-terntOrio nacional, a política monetária das nações que zelam pela segurança
de seu desenvolvírnento económico.
A Política monetária soberana na

Constituição BrasUelra
Esta política monetária adotáda na França,
na Inglaterra nos Estados Unidos e_ em qual·
quer nação soberana, está assegurada também aqui, na Constituição de 5 de outubro
de 1988. A circuristância da União ser proprie.-
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tária do subsolo e e este abrigar val~osí.~simas
jazidas de ouro enseja ao Brasil privilegiada
situação na comunidade internacional para
dispor de moeda forte e proporc:lonar um futu-

ro radioso a seu povo.
Enquanto as nações européias necessitam
comprar de outros pafses o ouro destinado

a garantir o poder de compra de suas moedas,
o Brasil pode, pelos instrumentos instituídos

em sua Carta Política, incorporar o ouro de
suas minas ao Banco Central~ remllnerando
os minera_dores com_ o CJJst_o à?! extração e
exduir a especuração predatória.

Assinala Jean Sadrin, o sábio francês, que
certos países, para melhor assegurar o con-

trole sobre o ouro, proibem a detenção e mes-

à empresas e!fu-angeiras por mais quatro anos,
isto é, até 5 de outubro de 1992..
Mais ainda:
Como ocorre nas constituições dos demais
países livres, a nossa, no art. 173, assegura
"a exploração direta de ativídade econômica
pelo estado quando neceasária aos impera~
tivos de segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei"
e no art. 91, a Constituição atribui ao Conselho
de Defesa Naciona1 propor os critérios e condições de !J.b1ização de áreas indispensáveis à_
segurança naciOnal e "opiriar Sobre seu efetivo
uso nas relacionadas com a preservação e
a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo".

mo a compra, por particulares. A França,

quanQo detinha colônias produtoras de ouro,
estabelecia restrições ao -comércio. Hoje, não
pro1be mais a posse, mas exige a declaração
dos estoques e respeita o mercado livr_e do
ouro. Isto porque, não sendo mais produtor,
o comércio da metal, oriunda de outras wções, em nada afeta a economia nacional. o
ouro, nessas condições, asume p papel de
mercadoria de consumo c;orrente. Desapareceu o risco do ouro estrangeiro inf!Wr no controle estatal da emissão da moeda, estabe-lecido no art. 34 da atual Constituição Francesa.
No Brasil também existe o monopólio estatal da emissão de1 moede1, desde a Consti_ttrlção
de 1824 (art. 15, alínea 17).
A atual Constituição, no art. 21, VII e art.
164, atribui à União emitir moeda, competência exercida pelo B&nco Cen(ral e as disponibilidades de caixa da União serão, pelo §
3' do art. 164, depositadas no mesmo Bal)CO
Central. Além disto, o art 48, Oatribui ao Congresso Nacional ctispor sobre a emissão de
curso forçado, Isto é, a moeda única oficiaL
Ainda ao Banco Cen~ é que incumbe regular
a oferta de moeda e estabelecer a taxa de
juros, através de emissão de titulas do Tes_owu
Nacional (art. 164, § 29) e, pelos arts. 22 inciso
VI e 48, XIII e XIV, compete ainda à União
legislar sobre o sistema monetário, títulos e
garantias dos metais, matéria financeira, moe~
da, seus limites de emissão___e, finalmente, no
arl 192, determinara que o _siste_m_a Financeira
Nacional s_e regulasse através de lei comple~
mentar, inclufda no inciso IV, a organização,
o funcionamento e as; attiP:uições do Banco
Central e demais instituições financeiras públicas e privadas.
A Extração do Ouro e seu

controle Constltudonal
O art. 20 da Constituição atribuiu a União
a propriedade dos recursos minerais, inclusive
os do subsolo e no art. 176, embora assegure
ao concessionário a pTQPriedade do produto
da lavra, compartilhado com proprietário do
solo (art 176, § 29), dá direito temporário da
exploração, impede transferências, sem
anuência do poder concedente e reserva as
concessõ.es, sempre no interesse nacional e
a empresa de capital nacional. Nas Disposi~ões Transitórias, art. 44, manteve concessões

_ M funções Econ&nlcas e
__ Político do Ouro

O ouro é mineral, como vimos, de dupla
função. Afém de sua condição de metal necessário à elabroação de jóias, aparelhos odontológicos, formações de ligas e outras aplicações indusbiais, exer<:e a função política de
moeda.
Nestas conctições, o ouro recebe em duplo
tratamento fiscal. O art. 153, § 5 9, da Coristituição, ocupou-se em estabelecer a tributação
quando o ouro vier a defmir-se como ativo
financeiro ou instrumento cambial. Nesse caso, o imposto seria igual ao de operações de
-crédito,_ câmbio seguro, ou relativas a títulos
ou valores mobiliários e com uma alíquota
que não poderá ser inferior ao mínimo -de um
por cento. Nada impede, _portanto, que seja
mais elevado. Esse imposto distnbuir-se-à, um
terço para o Estado e dois terços para os municípios de origem.
Esta tributação possibilita à prefeituras exercer flSCafizaç:ão na boca das minas e cooperar
no controle do ouro que terá de se:r encaminhado ao Banco Central, como previsto no
§ 3 9 do art. 164 da Constituição.

O Ouro como ativo flnancelrÕ e a
Inconstituclonalldade
do Projeto Mailson - DomeDes
_ Antecipando-se à ~i Complementar sobre
o Sistema Financeiro, o Ministro Maílson Ferreira da Nóbrega enviou, em 17-2-_89, o projeto de lei dispondo sobre o ouro, ativo fmançe_iro_. -~--ª-e_u_j:réf\:.amento tnbutârio. Designado
relator o_ Deputado FranciscO Domelles~ este
conseguiu Vir a ser aprovado, a toque-de-caixa, sem que sequer estivesse em vigor o Regimento Interno que determinará o procedimento de ela.boraçãq das leis, em face à nova
Constituição,
A exposição_ retro mostra que a definição
de ouro cómo ativo fin;;ul.celro e Seu tratamento é matéria da Lei Complementar institUída no art 192 da Constituição. Basta considerar que, na Lei do Sistema Financeiro do
regime Constitucion<ll anteri9r, a compra e
vendél_® ouro estava incluída em seu art. 4",
inéi_so V como atribuição do Conselho Monetário Naçional (Lei n• 4595, de 31-12-64).
O Deputado Domelles. em seu parecer, limita-~ a afirmar dogmaticamente:

e
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"Não vejo motivo para que se possa
_concluir que matéria relacionada com a
defini~o do ouro como ativo fmanceiro
devesse ser tré}tada por lei complementar.
Por essas r~õeS (quais?), qúero dizer que
o ouro como ativo financeiro deve ser
definido por lei odinária e não por lei complem'entar."
_ Essa colocação autoritári~ de assunto reladcinado· com a própria soberania, como é a
emissão da moeda, não pode ser disciplinada
atropeladamente e abrindo portas ainda maiores à onipotência dos banc:os, notadamente
estrangeiros e afastando, ainda mais, do Poder
Público, a competência para conter a inflação
como se verá em seguida.
A defanição de ouro destinado ao mercado
financeiro, da no artigo primeiro do Projeto,
parágrafo único, toma o metal mercadoria
igual a soja, algodão ou qualquer outro bem
de consumo, pois pennfte a venda em pregões
de bolsas de valores. de mercadorias, de futuros ou ãssemelhãdos_ otl no ri1erc:ado de balcão, sem qualquer controle do Banco Central,
como previsto na CõhStitUiÇãOpara a emissão
de moeda.
O único documento exigido para o comércio do ouro será a nota fiscal ou documento
que identifique a operação (arl 2~).
Ouro destinado a aplicações industriais e
ouro destinado a ativos financeiros. ao contrário da separação estabelecido_ no art. 153,
§59 da Constituição, confunderil~se no Projeto
de Lei n9 1.516-A dos Senhores Mailson e Dornelles.
Quando se sabe que a British Petroleum,
associada ao Banco Brascan (antiga Ught and
Power) e ainda Anglo-American, a maior empresa mineradora do mundo, sediada na África do Sul, asSOciada ao Banco Bozzano Simonseh, ambos detêm as maiores áreas de
minerãÇão do ouro, na Amazônia e Morro Velho (ver "Quem é Quem no subsolo Brasi:
lelro", de Francisco Chaves Fernandes, editado pelo MCf-CNPq, Brasília, 1987) pode-se
imaginar o privilégio que o Projeto de Lei n9
1.516-A irá conceder a essas empresas.

Condusão
a essas empresas incorporar
ao ativo _fmanceiro de Seus respectivos bancos.
Brascan e Bozzano Simonsen, o ouro retirado
. de suas mirias, instalam-se bancos emissores,
paralelos ao Banco Central, coril o decorrente
poder político que esse priVJ1égio envolve e
descpt:o no livrinho de Jean Sadrin a que, inicialmente, nos referimos.
.
Irão por água~ abaixo todas as precauções_ .
de controle estatal da moeda que o Brasü,
desde a Constituição de 1824, imitando as
nações sObefanaS, pretendeu reservar, como
exteriorização de sua soberania.
Caminharemos aceleradamente de volta a
uma situação semelhante à Namíbia, onde a
Anglo Amerlcan controla toda a l)"'ineração
do ouro e esmaga o povo na mais revoltante
miséria. O o_ui"o_ e os diclmanf.ês em poder do
·QovemO local tomãriam os nabíbios um dos
povos mais ricos do mundo.
Permitindo~se
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A inflação é o clima propício à prosperidade
dos bancos privados. Quanto mais alta, maiores seus lucros, maior a estagnação dos seto-

res produtivos e maior a miséria do povo e
o empobrecimento dos que vivem de salári_os.
lnjetando moeda própria no mercado do

dinheiro, em conseqüência do comando ex-

clusivo de sua mineração, o processo inflacio_nário passa a controle dessas mineradoras.
Se esse Projeto vier a ser aprovado no Senado, essa Casa assume a responsabilidade histórica por mais esse ato de abdicação da soberania nacionaL O projeto passou na Câmara
dos Deputados por cochilo e inadvertência,
mas, agora, avisados, os Senadores certamente cumprirão seu dever de representantes do
povo brasiJeiro•e guardiões da soberania nadona!."

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-V. EX' será __atendido.
-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Concedo a palavra, para discutir a matéria,

ao nobre Senador Edison Lobão.

O SR. EDISON LOBAO (PFL-MA Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores, estou pessoalmente
convencido de que este projeto serve aos melhores interesses nacionais. Estou, por igual,
convencido de que este projeto é perfeitamente constitucional.
Em terceiro lugar, convenci-me da urgência
de que se reveste a votação do mesmo. Por
isto, aceitei ser o seu Relator e, por isto, defendo as posições aqui expOstas.
Sr. Presidente, este projeto encontra-se no
Senado da República há 45 dias. Não são 45
dias no Congresso Nacional; são 45 dias no
Senado da República. Não sei o tempo que

ele esteve na Câmara dos Deputados; seguramente, menos de 45 dias, e foi enviado ao
Congresso Nacional, ao exame do Poder Legislativo, com base no art 64 da Colistituição,
que prevê uma tramitação referencial para este tipo de matéria.
O Senhor Presidente da República acatou
mensagem do Sr. Ministro da Fazenda, em
que este declara que o ouro, nao ativo fLnanceiro, é considerado mercadoria e, portanto,
sujeita-se à inddência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, cuja aliquota, por ser
muito elevada, inviabilizaria as operações que
tivessem, como objeto, o referido metal, efetuadas no mercado financeiro.
Temos falado seguidamente sobre a evasão
de ouro das nossas reservas. Eu, se pudesse,
pediria a atençao .do nobre Senador Jarbas
Passarinho, que é do Pará e que, tanto quanto
os demais brasileiros, tem todo o interesse
na solução desse problema. Mas eu chamaria
a atenção de S. E:x'i', porque o Pará é um dos
maiores produtores de ouro e de onde se projeta a maior evasão, seguramente.
ü, numa publicação que se chama Relatório
Reservado, do dia 1O ao dia 16 de abril, isto
para o qual peça a transcrição:
"Durante o mês de março; 80% do ouro produzido na Amazônia Legal não foram registrados por falta da legislação

c;Qroplementar, segundo informações do
Presidente_ da União dos Sindicatos e A!ksociações dos Garimpeiros da Amazônia
Legal, Sr. Ivo Londrina de Castro."
Quem o dedara é, portanto, o Presidente
da Associação dos Sincfu:atos~ S. s~ disse ao
Relatório Rese'rvado que o ·destino desse ouro
pode ter sido o incremento do tráfico.de coc.;úna no País.
Mais adiante, vamos ler o seguinte:
Desvios
"Com ã entrada em vigor do novo regirhétributárlo, em 19 de março, sem legislação complementar, definindo o ouro
como ativo"Iinanceiro, o metal ficou sujeito ao pagamento de ICMS aos Estados.
A confusão foi de tal ordem no setor, afirIna o sindicalista Lon~rina, ql!e uma parte
da produção do Pará, onde o ICMS é de
12% ,_foi desviada para o Amazonas, onde
o imposto foi fiXado em apenas 1%."
EntãO, verificá~se, por aqui, por esta parte,
que o imposto alto provoca a evasão do ouro,
primeiro interes~dual, para, depois, produzir
aquele efeito mais danoso, deletério mesmo,
que é o da evasão para outros países.
Mas esse é um fato do qual, todos n6s temos
notícia. Alguns o conhecem melhor do que
outros, porém, a todos nós ele tem surgido
a cada momento.
Sr. Presidente, a situação dos garimpeiros
aqui foi reclamada pelo meu eminente amigo
e colega Senador João Menezes. Pens_o que
muitos Senadores podem falar a respeito dos
garimpeiros, porque se interessam por eles.
O Senadôr João Menezes é um deles e o Senador Jarbas Passarinho é outro. Porém, poucos,
penso eu, têm a autoridade que eu tenho, para
falar em nome dos garimpeiros. Por que o
digo? Porque, durante anos a fio, na Câmara
dos Deputados e aqui no Senado da RepúN
blica, postei-me como um defensor dos garimpeiros. Os Anais do Congresso Nacional
registram isso. Fui à Serl'a_ Pelada defender
os interesses dos garimpeiros mais de 1O vezes. Não sei quantos COngressistas atua!s ou
pretéritos terão feito por igual. Lá ~tive, com
o Senador Jarbas Passarinho, defendendo os
garimpeiros; algumas vezes, a Serra Pelada
esteve para ser fechada. Fui ao Presidente da
República, acompanhando os garimpeiros,
Pedindo a Sua Excelênciá_ que não fechasse
a Serra Pelada e que a entregasse aos garimpeiros. Mais tarde, veio a esta Casa uma mensagem do Govemo,-pela qual, também trabalhei, junto com Sebastião Curi6 e outros parlamentares, entre os quais, alguns de esquerda,
notadamente de esquerda. Aqui, defendi essa
mensagem que_ transformava os garimpeiros
da Serra Pelada numa cooperativa, para que
eles pudessem defender melhor os seus-interesses. Quero, com iSSo, dizer qUe,- ao lado
dos garimpeiros, me encontro. Eu não ficaria,
en1 nenhum momento, contra os garimpeiros
do meu Pafs. Lutei por~~-~ também na Constituinte, para que tivessem suas posições defmitivamente defendidas. Mas, Sr. Presidente, se
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não bastasse o _que aqui digo a respeito do
interesse dos garimpeiros, aqui está um documento ainda assinado pelo Presidente da
União dos Sindicatos dos Garimpeiros da
Amazônia Legal e por outros representantes
de entidades. O que ele diz?_

OURO ANANCEIRO
ll'!PEEIN!ÇÃO LEGAL
Senhores Senadores,
Em 24-2-89, a Câmara dos Deputados
aprovou o Projeto de Lei Ouro Ativo Financefro, com -6 emendas, sendo 4 de
autoria do DePutado Gabriel GuerreiroPMDB do Pará - , tendo sido relator o
Deputado Francisco DomeUes- PFL do
Rio de Janeiro. Após, o projeto foi remetido ao Senado Federal, em 3-3-89, estando em fase de tramitação para sua
votação.
Decorridos 30 dias, a indefinição legal
do ouro ativo financeiro tem causado inúmeros problemas para o mercado organizado, que funciona apenas nq Estado de
São Paulo, graças ao Decreto assinado
pelo GovernadOr OreStes_ Quércia, poster~
gando a incidência do ICMS sobre as ope-rações com ouro ativo financeiro.
EsSa- indefinição legal está favorecendo
as operações ilegais com o ouro, -quem
o declara é o Presidente da União dos
sirldícatos dos Garimpeiros da Amazônia
Legal - , levando-o para o descaminho
e Prejudicando diretaménte os EstadOs
- e Municípios produtores e _os milhões de
garimpeiros que vivem dessa atividade e,
indiretamente, o mercado organizado.
Assim, os Estados e Munldpios produtores serão prejudicados, poiS deixarão
de arrecadar receita tributária de IUM sobre o ouro produzido, prática que está
oco~rendo desde 19-J-.89. Quanu;> aos ga~
riiniJeirOs, o efeito da não aprovação do
projeto de lei está levando-os para a economia informal da comercialização do
ouro< ....;.Antonio Dias Leite Neto, Associação Brasileira das MineradõfaS de Ouro -

-Marcos de Agw"ar Jacobsen.

Associa~~

ção Nacional das Instituições de Mercado
Aberto - Paulo Cesar de M. Sarmento, AssociaçãO Nacional do Ouro - Eduardo Roscoe Bicalho- Bolsa Brasileira de
Futuros- Gabriel Nunes Pires_ Neto, Bolsa de Mercadorias do Paraná - Carlos
Roberto Corá;_ Bolsa de Mercadorias do
Rio Grande do Sul - Ney' Castro 1\lYes,
Bolsa de Mercadorias de São Paulo Luiz Masagão Ribeiro, Bolsa Mercantil &
de Futuros- Geraldo Com~a Filho, Bolsa
Mercantil de Minas -Jorge Franke
Geye(._ Instituto Brasileiro de Gemas e MeN
tais -João Sérgio Marinho Nunes, Instituto Brasileiro de Mineração - !yo Londrina de Castro, União dos Sindicatos dos
Garimpeiros da Amazônia Legal.
Então, o testemunho que temos dos garim~
peiros e de__ e]1lldades outras é o de que a
demora, o retardamento, a postergação na votação deste projeto causa os mais sérios danos
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____ Portanto, a lei complementar, que tanto se
quesUona, existe por inteiro, Seriador Itamar
FraricO.
MWfO ~em! O que diz o Código Tnbutário
do Senador Cid Sabóia, do Senador Chagas' Nacional, no seu art. 105?
"A legiSlação" tributária aplica-se imediataRodrigues, do Senador Itamar Franco e de
mente _aos fatos geradores futuros- está dito
todos quantos lmaginam que este projeto -é
ali - e aos pendentes. assim entendidos aqueinconstitudonal no seu art. 5"
Jes cuja ocOrrência tenha tido início, mas não
O que d[z. a Constituitão a resPeito da maesteja completada nos termos do ãrt. 116."
téria?
__ Então; ria da há de irregular ou de inconstiEstá aqui no art 153, V:
tudorial n:o--art. 5 9 do Projeto em causa. o que
"À União Federal compete disciplinar
há é uma falta de entendimento quanto essa
operações _de crédito, e,_ãmbio e seguro, matéria, que é de fundamental importância
ou relativas a titulas, ou valores mQbiliá;
·para toda a Nação brasileira e não especificarios."
mente para o banco "a" ou para o banco c.
a eles próprios, mas, sobretudo, à _Nação bra_sileira.
Sr. Presidente, vem agofa o ponto -mais
questionado Qo projeto. Aqui, peço a atenção

Pois muito bem! O que diz o projeto nesta
parte? O projeto repete até as vírguJas o qu.e

está na Constituiçã_Q. Se esse projeto é, portanto, inconstitucional, a ConsUtuição há de ser,
ela própria, inconstitucional dentro desse en~
tendimento.
O projeto_ diz, no seu art. 5?: "Operações

de crédito, c;âmbi9 e ~eguro, ou relativas a
títulos ou valores mobiliários".
Mas, antes disto, questiona-se-a-capacidade
legal do Ban<:o Central de regular a matéria.
Diz o art. 5?: "'t o Banco Cent,ral_ do Brasil
competente para consjderar como operações
financeiras, sujeitas, única e exclusivamente,
ao Imposto Sobre Operações etc.
Então, questiona-se:. o Banco Central não
é competente. Pois mvlto P:eml

"O Banc-o CéO_tratctg Brasil é o órgão
da União Federal, competente para atuar
em tudo aquilo que concerne à mQed,a
crédito e câmbio."
- -

_/\gora, quero di1:er mais, repetindo aquilo
que disse da vez anterior e que foi contestado
pelo Senador Itamar Franco: este dispositivo
foi solicitado pelo Presidente da Companhia
Vale à_o Rio Doce, que real_iz.ou operãções na
Bolsa de Valores, com ouro que não tinha
para entregar, ouro que a Companhia Vale
do Rio Doce f\ão posslJia, e nã_o Cometeu nenhuma ilegalidade porque isso se charila mercado futuro, que todo brasileiro deve conheçer. Está nos jornais todos os dias: as operações da Bolsa, mercado futuro. E quem me
declarou _isso foi o próprio Presidente da Companhia Vale do Rio Doc::e; vendeu aproximadamente 15 toneladas de _ouro, que não tem
para entregar. Portanto, esse dispositivo vem
exatamente equacionar as dificuldades ern
que se -encontra a CQmpanhia Vale do Rio
Doce.
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que foi aprovado na Câmara, se não estivesse
convencido da sua legalidade, da sua constituciorialidªde, sobretudo, da sua justeza- e do
seu interesse para o País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, afinal,_ cheganlo's pelo menõS ao debate Concfüsivo dessa matéria, mas, agora, vamos ter que votá-la.
E eu não me "opohho àquilo que· alguns eminentes Senadores, entre os qu_ais o Senador .
Jarbas Pass8rlnh0, creio qU.e:o--senãdót Jutahy
Magalhães, o errih1-ente -senaaor Itamar Franco, pretendein, como tese,-melhorar a matéria.
No debate anterlQr que tivemos aqui nesta
Casa, o Senador Ronan Tito, Uder do PMDB,
que é ardoroso defensor deste projeto, decla~
rou que, no seu entendimento, lei perl'etta, só
a de Deus. É claro que essa lei há de ter,
eu próprio disse isto da vez anterior, alguma
defeito. ~s o 4efeito que, por ventura, venha
a ter não invalida o seu conteúdo atual. Estou
de acordo em que se reveja" essa matêria.-não
agora; oU melhor, não quanto a essa votação.
A proposta que faço aqui neste plenário às
lideranças é no sentido de que aprovemos
o projeto tal qual está e, imediatamente, Sena..
dor Itamar Franco, até por acordo de liderança
- e estou pronto a participar deste acordo
- elaboraríamos novo projeto, corrigindo as
_eventuaiS deficiêndi~s deste, os eventuais de-feitos, e o colocaríamos,_ como I,.Jder~s, em
regime de urgência. Ao tempo em que j)odemos fazer isto, este projeto qué estamos examinando já estaria sendo Praticado pelo Governo, com a urgência que é requerida, porque
de outro modo __não estaremos, penso eu e não sou donO da verdade - seivindo "às
necessidades do momento quanto a eSsa parte tributária.
Sr. Presidente, creiO que com o pouco co-- nhedmento qtie tenho_ de Direito, que nãO
se assemelha jamais aos _do meu eminente
amigo e companheiro ltaffiai,_fránco, nem aos _
.do__Presidente da Comissão çle Constituição
e Justiça, Senador Cid Sabóia de~ CãivalhO,
demonstrei a legalidade e a C9n!ftucjonaliçlade
do Projeto, sobretu9o do art 59, que é quase
uma repetição literal da própria Constituição
e da lei complemenf?r, de que tantO se fala,
que é o Código Tributárlo.~Eu Pediria, portanto, aos Srs. Senadores que apóiam esse pro_jetO q.Ue. ,-rio-meu entender, repitoL~ do maior,
mais total e absoluto interesse da pação brasileira. Muito obrigado. {Muito ber1)!)

e

Mas, não satisfeito com isso, procurei o Presidente do Banco Central. E perguntei a S.
É o que está no art. 164 da Constituição, S• se tinha conhecimento dessa matéria reladaí, Senador Cid Sabóia de C.ç~rvalho, e$f?beleclonada__ç_om a Companhia Vale do Rio Doce.
cer-se no Projeto de Lei da Câmara n9 2, que
E o Presidente do Banco Central me respona este banco cabe fiscalizar o OUJ:o financelro.
deu diretameiite --e elé está vivo aL ambos
É da Constitufção isto. Po~nto, -as duas pro- estão vivos, podem ser questionados. Disseposições primeiras, conti_das no ~rt.,_59 do prome que ·ele próprio havia autorizado a Compajeto estão __ri_goro$8mente inseri,~ na própria
nhia Vale do Rio Doce a rea1~ar.aqueia operaConstituição.
.
Ção futyro, para suprir o seu caixa, e que consiMas, vem a parte seguinte, do próprio art. derava uma alteração absolutamente lega,
5<>, também aqui questionada.
tanto assim que a hayia autorizado. E mais,
que esse projeto, era do mais total e absoluto
leio o artigo inteiro, para chegar à última
interesse do GOVerno brasileiro, no_ entendiparte:
mentO dele, Presidente do Banco Central.
"É o Banco Çehfral_dQ 6ra,sil cçmpe-_
N. está, Sr. Presidente, como uma matéria
tente para considerar como operações fidesta importância vem sendo assim, de algunanceiras, sujeitas única e exclusivamen- ma maneira procrastinada. N6s não temos o
. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
te ao imposto sob r~ operações de crédito, dever, é fato, é verdade, de votar no dia em
câmbio e seguro ou relativos à títulos ou
que chega da Câmara um projeto do Governo. - Com a palavra, para discutir matéria, o
nobre Senador Mansueto de Lavor.
valores mobiliários as operações com ouMas pela importância com que ele se reveste,
ro, praticadas até à vigência desta lei, veO SR. MANSUETO DE lAVOR (PMDB
creio que este dever, pelo menos a mim, ocordada a qualquer tipo de restituição.
- PE. Para discutir. Sem revisão do orador)
re. EU estudei a matéria, sobre ela meditei,
-:-Sr. Presidente, Srs. Senadores. F'IZ'inscrição
debruc::ei-me sobre os artigos todos do projeto,
Repito esta parte: "as operações com ouro,
que foi exaustivamente examinadO na Câffiapara uma breve comunicação, que faço neste
praticadas até à vigência desta lei".
ra, por quem? Pelos DepUtados que tiveram
momento. Mas, antes, não posso furta-me de
Achou-se isto.l. aqui, uma incoerência, uma
uma manifestação acerca d6 debate sobre o
incongruência. J::. um dispositivo que retroage, como relator o Deputado Francisco Domelles.
Projeto de Lei da Câmara n9 2/89.
O Deputado Francisco Domelles é um dos
é um dispositivo que perdoa.
- mais conceituados trlbutaristas deste Pais. Foi
~Projeto, sr:P_~!?!dente, Srs. Séhiidores,
tem naturalmente urgência ímpar, uma vez
Vejamos o que diz a lei, a lei complementar Secretário da Receita Federal durante tantos
que há verdác(eiro tumuito no mercado de
que dizem não existir e existe, sim, é o Cóqigo -e=tantos éi.i-toS. -Ele rião produzir1ã. ·esse Substitutivo, que g:anhou 6 emendas na Câmara, · ouro nacional. E se temos crise eC6nômicoTributário Nacional, em pleno Vigor. Até _que
algumas das quais de representantes da es- . fina~ceira e_ temos um produto que é basilar,
o C6digo Tributário seja revogaçlo, ele é uma
que é lastro, tanto da moeda como da riqueza
querda, ele não prodUZiria esse substitutivo
lei complementar assim considerado.
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nacional, e esse produto está sofrendo um
tumulto institucional, legal, como é, atualmente, .a fase do ouro, estamos jogando fora uma
oportunidade de equacionar, em grande parte,

essa situação

Não vou

econômico~financeira.

estender~me,

Sr. Presidente, por-

que diversos companheiros que vivem esse
assunto, até porque são diários, onde existe
intensa atividade de garimpo e de extração,
também industrial, do ouro, já se pronuncia-

ram com toda a autoridade, mas eu quero
dizer que, surpreendentemente,_ a região q'ue
constitui a minha base política no Estado de
Pernambuco, de um momento para outro se
transformou, também, em área de garimpo.
Atualmente, em municípios como Salgueiro,

Serrita, Cedro, Terra Nova, ltapetim no sertão
de Pernambuco, a atividade principal é a extração do -ouro. Nós temos, naquela região, _de
um- ano para cá, 10.000 homens ocupados
na atividade de garimpagem. SintoMme muito
contente com isso, até porque, daquela região,
ninguém mais cantata com este. Senador peM
dindo emprego. É um pleno emprego. Ou
se está na atividade agrícola ou se está na
atividade de extração do ouro, inclusive com
iniciativas de organização dos garimpeiros
através da constituição de cooperativas para
breve.
O que reclamam esses produtores? ExataM
mente o disciplinamento que é feito por este
projeto de lei. Se é imperfeito, se tem realmente falhas, inclusive as apontadas falhas
constitucionais, temos a obrigação de saná-las
de imediato. Uma semana a mais não custará
nada.
Não sou daqueles que aceitam que se deva
votar hoje um projeto com vícios de raiz, para
amanhã se ter de consertá-lo, porque Isto demonstraria até leviandade num trabalho tão
sério e a que tantos se dedicam_:_c_om entusiasmo e devotamento._
Por isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
a minha posição a respeito desta discussão
do projeto em tela é a de que, na realidade,
se dedique a ele mais uma semana. Não é
por causa dessa semana que vamos agravar
sensivelmente esse problema.
Ao lado disto, ouvi do eminente- Senador
Ecfison Lobão, além da sua brilhante defesa
do projeto como está, para que se regularize
uma situação da maior importância para a
.economia e as finanças do País, ouvi de S.
Ex" a grave denúncia de que, realmente, por
falta de uma legislação desse tipo, o outro
está sendo destinado a atividades ilegais e esM
cusas, e isto é da maior gravidade.
Temos; ainda, outra denúncia aqui: a de
que o produto está sendo aviltado por órgãos
que deveriam, inclusive pelo seu papel, regularizar e valorizar esse indiscutível prod1r1to naciona1-o ouro.
Tem os denúncias de garimpeiros da área
de Serra Pelada feitas em nosso gabinete, em
que os próprios agentes da Caixa Económica
estão aviltando o ouro através do a1to índice
de quebra do produto, de impurezas que não
existem. Portanto, desvalorizando, para que
haja aviltamento do preço e assim o próprio
ouro fuja da venda legal, via Caixa Econômfca,

para os atravessadores e especuladores que
promovem a sua exportação ilegal e até os
investimentos, conforme denunciou o Senador, em outr~s atividades ilegais.
O Sr. Edison Lobão- Perrnite~me V. EX'
uma ligeira inteEVenção?

0 SR. MANSQETO DE lAVOR- Concederei o aparte a V. Ex", apenas quero terminar o meu raciocínio.
Era preciso que se examinasse a atuação
da Caixa Económica-na área de Serra Pelada,
inclusive com a noticia de que já existem pes~s e agentes da Caixa Econômk:a indic_iiidOS
e processados por essas atividades ilegais.
Isso não pode ocorrer, e aí se dá razão a
que; como foi a posição do eminente Senador
Roberto Campos, se abra o mercado, desde
que esse controle estatal, se é para favorecer
a esse tipo de atividade e de corrupção, é
preferfvel que seja um mercado aberto, com
o controle e a vigilância do Governo, mas sem
o próprio Governo assumir esse mercado, para não dar lugar a esse tipo de atividades ilegais
e até viciadas.
Concedo o aparte a Y. Ex'
O Sr. Edlson Lobão -Apenas para corroborar o que V. EX!' está dizendo,. Durante as
inúmeras _y_ezes que estive em Serra Pelada,
ouvi, de fato, várias reclamaç_ões de garimpeiros...

O SR. MANSQETO DE lAVOR- Contra a Caixa Económica, que aumenta a quebra
do -~~~-'-'-~ra desvalorizar o produto e o s_eu
preço.

O Sr. Edison Lobão -Isso: Exatamente
isso.

O SR. MANSQETO DE lAVOR- Portanto, estimulando o desvio do produto para
outrOS canais.
O Sr. Edlson Lobão - Af é que há a
divergência. A primeira parte está perfeita. A
CaiXa Ecóiiômica e extremamente exigente,
óu era até àQUela éPoCa, no si:!ntido de examinar o ouro, havia uma querela excessiva, pagava pouco ao garimpeiro. Mas a notícia que
se tinha é que aquilo era um excesso de zelo
dos funcionários, esse ouro fiCava com a Caixa
Económica. Depois, ouvi essa_o_utra parte, se~
gundà denúncia, a verdade. Era freqUente ouvir~se dos garimpeiroS-que a Caixa EconómiCa
ficava com mais do que devia e podia pela
exigência -eXagerada na hora de examinar o
ouro levado pelo garimpeiro para ser adquirido por ela. Tem to~~ razão V. ~

O SR- MANSCIETO DE lAVOR- V.
Ex" considera que há fundamento, que há alguma coisa?
O Sr. Edfson Lobão- aaro, sim.

OSR- MANSCIETO DE lAVOR -Agora, o que_ se estranha é que, por exemplo,
a Caixa, às veze~, cota o produto do garimpeiro
com uma quebra de 15 a 20%. Vem uma
empresa particular e compra o mesmo produ·
to com uma quebra de apenas 8 a 10%. Chega~se, pelo menos, estranhar esse rigor da
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Caixa Econ6rnica, quando grupos privados
não têm esse rigor excessivo, eles· que buscam, nessa atividade, unicamente o lucro, enquanto a Caixa Econômfca é o órgão que
atua1mente está exclusivamente autorizado a
fazer esse acordo._ Ali cooperativas estão pro·
pondo, com todajustiça, que elas tenham esse
direito de comprar o produto_e negociá-lo com
vigilância. Acho muito Importante.
Sr. Presidente, entrei nessa discussão, sim~
plesmente até louvando e, inclusive, foi uma
tarde que recebi lições importantes sobre isso.
Essa matéria precisa ser aprofundada, mas
ao mesmo tempo, predsa ser votada com urgência. Sou daqueles que acham que não se
deve protelar por mais de uma semana a sua
votação. Inclusive tinha algumas emendas a
oferecer, não vou fazê-lo por questão de brevidade da votação _a fim de colaborar com a
tramitação t,~rgente, a votação e a promulga·
ção dessa legislação.
Sr. Presidente, no início disse que preteildia
fazer uma breve comunicação _e a farei no
final deste pronunciamento.
O joma1 O Globo de sexta-feira, 18 de -abril
do corrente, publicou urna matéria sob o título
"Mérito ao Incomutn". Vou lê-la, para que fique
registrada nos anais desta Casa:
Jornal O Globo.:.._
Terça-feira, 18 de abril de 1989

MÉRITO AO INCÓMUM
Num País onde infelizmente a tradição
em certas áreas dos Três Poderes daRe-pública não é a de plena eficiência, ganha
projeção nacional o C{ISO do Juiz pernambucano Petrúcio Ferreira que, em boa hora, vem de ser designado pelo Presidente
José Samey para integrar o -Tribuna] Regiona1 Federal para o Nordeste.
O Juiz Petrúcio Ferreira teve seu nome
focalizado por uma distinção absolutamente incomum, que o tornou uma
exemplaridade para o alto funcionalismo
do País, em todos os setores da administração.
Ele se fez merecedor de elogios públicos do Tribunal Federal de Recursos por
haver s_ido o únlco juiz do País _que conseguiu julgar todos os processos que lhe
foram submetidos em 1988. E fOram 700
os processos .
Sabemos que, felizmente, como o Juiz
Petrúdo Ferreira, há outrOs magistrados
também de extraordinária dedic~ção à tarefa de distribuir justiÇa com preSteza e
alto zelo.
Entretanto, a distinçãO conferida ao juiz
pernambucano merece registro e desta~
que pelo seu alto significado do exemplo,
a ser seguido, e d~ mérito justamente reconheddo.

Até aí, a matéria do joma1 O Globo. .
Eu queria aditar a essa matéria dois poti.tos:
primeiro, o voto de louvor pela instalação do
Tribunal Regional em Pernambuco, dias atrás,
segundo, esse juiz que, por sinal, foi meu colega de turma no velho Seminário de Olinda,
foi quem presidiu todos os inquéritos do ru~
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moroso e lamentavelmente célebre "caso da
mandioca". O procurador federal que b-abalhava junto com a· juiz foi trucidado barbaramente em uma das ruas de Olinda. Mas nem
por isso o Juiz Petrúclo se intimidou- apesar
de todas as ameaças, prosseguiu dirigindo o
processo e condenou todos os que mereciam
ser condenados no processo do "escândalo
da mandioca".
Isso slgnifica que o juiz teve de mandar sua
famí1ia para ficar aqui em Brasma a fim de
não ser seqüestrada, porque durante aquele
período as ameaças eram diárias, vinha visitar
sua famí1ia nos fins de semana e voltava para
presidir o inquérito nos dias úteis, em Pernam-

buco. É esse juiz que, agora. é honrado não

só com um -cargo no Tribunal Federal Regional, mas também com este editorial de O Globo, que merece aqui destaque por se referir
a um juiz que, ao lado de tantos outros, que
cumprem o seu dever, guindado ao Tribunal
Federal Regional, despacha e profere senten~
ça em todos os processos que lhe chegam
às mãos. Em um País caracterizado por uma
Justiça injusta, principalmente por ser lenta,
isso ê um destaque que merece registro, por~
que, como costuma dizer o Senador Lufz Anta~
rUo Maya, no seu nove! Estado de Tocantins,
''também isto aqui faz história".
Muito obrigado! (Muito bem!)

que dispõe sobre os vencimentos dos Conselheiros, Auditores e Membros do Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Piliie vetada: art. 4~
2
PROJETO DFLEIDA CÂMARA
n• 2, de 1989
(Art. 64, § 29, da Constituição e art. 195,
11, d, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n~ 2, de 1989 (n? 1.516/89, na
origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre o ouro, ativo
financeiro, e sobre seu tratamento tributário,
tendo
PARECERES, proferidos em plenário, favorável ao projeto e contrário às Emendas de
n<;llo 1 a a.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-

Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sess~o às 18 horas e 25minutos}

DISCURSO PRO!YUNCIADO PELO SR.

AilREO MELLO NA SESSÀO DE
134-89 E QUE, ENJRE(l(!E À REVlSÀO
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POS·
TERIORMEHTE.
...

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Não há mais oradores inscritos. Está encer~
rada a discussão.
Pela notória ausência de quorum, a votação
fica adiada para a próxima sessão.
Fica, igualmente, adiada a votação da maté~
ria constante do item 1 da pauta, que é o
seguinte

1
Veto ParclaJ

PROJETO DE lEI DO DF N• 5, DE 1988

Votação, em turno ·único, do veto par~
cial aposto ao Projeto de Lei do DF n9
5, de 1988, que diSpõe sobre os vencimentos dos Conselheiros, Auditores e
Membros do Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Parte vetada: arl 49
O SR. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa)
- A Presidência apó~_ entendimentos com a
CâmEtra dos Deputados, transfere o horário
da sessão conjunta do CongreSso Nacional,
a realizar~se na terça~feira próxirita, dia 25 de
abril, das 14 horas e 30 minutos, para as 18
horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar a presente sessão, designando
para a sessão ordinária da segunda-feira, às
14 horas e 30 minutos; a segUinte -- -

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno ún1co, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n 9 5, de 1988,

O SR. AOREO MELLO (PMDB - AM.
PrOnuncia- o seguinte discurso.)- sr. Presidente, Srs. Senadores, neste encerra~ de luzes,
em que a qualidade, inclusive, dos tribunos
superã" e condena a d&ficiência das pres_enças
ou da freqüência neste Plenário, quero apenas
fazer um breve registro, embora também doloroso tanto quanto o que foi feito pelo Senador
Ney Maranhão. Refiro-me ao passamento em
Manaus, há dias atrás, da Desembargadora
Naíde Rejane de Vasconcelos, que foi, sem
dúvida, uma das mais altas expressões do
mundo jurídico do meu Estado, qualificando-se também, na sua qualidade de pessoa
humana, como uma das mais sensíveis e comunicantes cOm que, porventura, já tivemos
ensejo de conviver.
Naíde de Vasconcelos foi minha colega no
Tribunal de Justiça do Amazonas, onde começamos como _escreventes e depois fornos escrivãos erii-exefddo e, ao longo de sua curta
vida, tiv_e sempre oportunidade de tributar-lhe
a admiração daqueles que contemplam, como que no meio da noite 1 o rutilante caminhar
de um cometa ou de um astro, apreciando-lhe
o destemor, a bravura, a coragem e, ao mesmo tempo, o respingar de luminuras daquele
coração tão fúlgido e ao mesmo tempo tão
cristalino, que, sem dúvida, era para mim modelo de crença e motivo de inspiração na grandeza do ser humano e na verãcidade do futuro
das pessdá§ e da- própria humanidade.
Nafde de Vasconcelos era estudiosa, era retilínea, era justa, era uma mulher singular e
especial, uma mulher, realmente, de comunicação absolutamente linear para com todos
nós e o que ela dizia era_ sempre impregnado
de justeza, de justiça,- não somente emoldu-
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rada pelo Direito, mas possuindo no coração
aquela intenção de dar amor à sociedade e,
dando amor, fazer com que a vida caminhasse
nos seus parâmetros, nos seus desígnios, no
seu equilíbrio, no seu roteiro universal.
O seu· passamento foi realmente urna surpresa, porqUe ela era tão jovem ainda e, ao
mesmo tempo, teve uma trajetória tão bonita,
tão eficiente, tão profícua, tão proveitosa e tão
altrulsta.
Neste ensejo em que aqui estamos representando aquele Estado, o Estado do Amazonas, onde o fato de um cidadão ali residir
- como aliás em toda a grande faixa equatorial da Amazônia - já é uma prova, uma
demonstração de heroísmo e de estoicismo
espartano, não poderia eu deixar de tributar
a essa que hoje perlustra os supermundos,
esta admiração e este preito de saudade, sentindo a falta daquele convívio de uma mulher
singular e excepcional que lutou com uma
coragem extraordinaria, desde os seus instantes _de jovem, de mocidade, até à plenitude
e a fecundi_dade do seu grande saber.
Portanto, em nome do Estado do Amazonas, quero manifestar a grande tristeza decorrente da sua ausência, e a admiração que -é
esculpida na memória de quantos conheceram a desembargadora Naíde de Vasconcelos,
marco extraordil-tário e destac::ido das letras
jurídicas do Amazonas e da própria expressão
humana daquela convivência.
Muito obrig~do, Sr. Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

N• 117, DE 1989

O Presidente -dO--Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento
Interno, em conformidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato n 9 2 de 1973, revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n9 lZ, de 1983, de acordo
com o disposto na Resolução n 9 130, de 1980,
e tendo em vista o que consta do Processo
n• 002.059/89-:-4.
Resolve autorizar a contratação, sob o regime juridico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, da senhora fYlARIA RODRIGUES
SARAIVA para o emprego de Assessor Técnico, com o salário mensal equivalente ao vencjmento do cargo DAS-3, a partir de 23 e
fevereiro de 1989, com lotação e &ercico no
Gabinete do Quarto Secretário, Senador Louremberg Nunes Rocha.
Senado Federal, 19 de abril de 1989.Senador Nelson Cuneiro, Presidente.
INSTITUfO DE PREVID~CIA
DOS CONGRESSISTAS

1 ~ Reunião Ordinária, reaUzada em
13 de abril e 1989
Aos treze dias do mês de abril do ano de
hum mil novecentos e oitenta e nove, às dez
horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo do
Instituto d_e Previdência dos Congressistas, recém-eleito, sob a presidência do Senhor Senador Ruy Bacelar, com a presença dos Canse-

~
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lheiros Senador Chagas Rodrigues, Deputados Carlos Benevides, Domingos Juvenil, Cid
Carvalho, Álvaro Valie, Simão Sessim e Doutores Jorge Odilon dos Anjos e Henrique Uma

Santos. Havendo número regimental, foram
abertos os trabalhos e procedida a leitura da
Ata de Posse e Transmis&ão de Cargos, tendo
sido aprovada. O item 1 da pauta constituiu-se

na indicação e nomeação dos Senhores Tesoureiros da gestão 1989/1991 e- o· Senhor

Presidente apresentou os seguintes nomes:
para Tesoureiro Titular o Senhor Senador Na-

bar Júnior e para Suplentes os SenhOres Se-

nador_es José Renal do Aragão e Deputado Aécio de Borba, que foi aprovado por unanimi-

dade. Em seguida o Senhor Presidente distribuiu pastas contendo a legislação do IPC, ane-

xando a estas o Demonstrativo da Receita e
Despesa, Ba1ancetes de janeiro, fevereiro e
março do corrente ano, designando os senhores Conselheiros Senador Chagas Rodrigues
para emitir parecer no Balancete referente ao
mês de janeiro, e os Deputados Domingos
Juvenil e Simão Sessim para emitirem parecer
nos Balancetes referentes aos meses de fevereiro e março, respectivamente. Prosseguindo,
o Presideote. fez uma sucii1ta esplanação da
situação financeira atual do IPC, levando ao
conhecimento do Conselho as providências
que estão sendo adotadas dentre elas um levantamento econômico-financeiro sob a coordenação dos Doutores Sebpstião Vicente e
Edson Pedrosa, auditores chefes do Senado
e da Câmara dos Deputados respectivamente,
decorrente a este levantamento já nos foi apresentado um relatório preliminar, cujas cópias
foram fornecidas para todos os senhores Conselheiros. Continuando, o Presidente coloca
em discussão proposta para que toda movimentação financeira do IPC no qUe concerne
a aplicações sejam feitas prioritariamente, no
Banco do Brasil e Caixa Econôtnica Federal,
o que foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Presidente dec_larou que a participação do Conselho Deliberativo nesta atual
administração será de vital importância para
a plenitude do trabalho ao qual todos se propuseram. Que a transparência e a austeridade
serão impressões das quais não se distanciará.
Continuando, os senhores Deputados Simão
Sessim, Domingos Juvenil e o Dr. Henrique
iança e a disposição em contnbuirem com
o Presidente nesta missão, no que foram referendados por todos os senhores C_õfu;elheiros
presentes. Nada mais havendo a tratar, é encerrada a reunião às doze e trinta _horas. E
para constar, eu Pedro Alves de Freitas, secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
__ _
As.: Senador Ruy Bacelar. Presidente.
O Presidente do Instituto de Previdênda dos
Congressistas, no uso de suas atribuições,

Resolve designar o funcionário PEDRO ALVES DE FREITAS, Técnico Legislativo do
.Quadro P~rmane_nte da Câmara dos Deputa~
dos, ponto n" 2.416, à disposição do Instituto
de Previdência dos Congressistas (IPC), para
exerce.r..a função de Diretor Executivo, a partir
desta data,
Brasma, 4 de abril de 1989 - Senador Ruy
Bacelar; Presidente.
Ciente. Pedro Alves de Freitas.

O Presidente do Instituto de Previdência dos
Congressistas, no uso de suas atribuições,
Resolve designar o Dr. RAYMUNDO URBANO, advogado, para exercer, a partir desta da~
ta, a função de Consultor Jurídico do IPC.
Brasília, 4 de abril de 1989.- Senador Ruy
Bacelar. Presidente.
Ciente: Raymundo ilrbano.
MESA DIRETORA
g• Reunião Ordinária da Comissão
·· Dlretora
19 de abril de 1989

real~.da_ em

À.s dez horas e trinta minutos do dia dezenoVe de abril de hum ffiil novecentos e oitenta
e nove, na Sala de Reuniões da Presidência,
reúne-se a COmiSsão Diretora do Senado Federal, com a presença dos Excelentíssimos
Senhores Senadores Nelson Carneiro, Presidente, Iram Saraiva, Primeiro Vice-Presidente,
Alexandre Costa, Segundo Vice-Presidente,
Pompeu de Sousa, Terceiro Secretário, Loureffibierg Nunes Rocha, Quarto-Secretário, An~
tônio LuiZ Maia e Aureo_Mello, Suplentes. Dei~
xam de comparecer, por motivos justificados,
os Excelentíssimos Senhores Senadores MendeS Canale, Primeiro Secretário, e Divaldo Suruagy, Segundo--Secretário.
O SenhOr Presidente declara iniciada a reu~
nião e submete aos presentes os seguintes
assuntos:
a) Parecer da Mesa do Senado Federal ao
Projeto de Resolução n9 1/89-Congresso Na~
clonai, que "estabelece normas para o exame
e votação de Medidas Provisórias". O Senhor
Primeiro Vice-Presidente, Senador Iram Saraiva, Relator da matéria,_conCJUiu pela apresen~
tação de Substitutivo.
Após examinado e debatido, o Parecer é
aprovado com alteraçô_es no Substitutivo proposto. Depois de subscrito pelos presentes,
a Jnatéria- é encaminhada à Secretaria Gera1
da Mesa.
b) Offcion• P-80/89, da Deputada lrma Passoni, Presidente da Comissão de Serviço PúbliCo da Cârriara dos Deputados, solicitando autorizaçáo Pára impfessão, pelo Cegraf, de cartazes de divulgação do 2'1 Congresso Nacional
dos Servidores Públicos Federais.
-os- pfesentes, apõs discutirem a matéria,
condicionam a autorização à c_cincordânc_ia da
Mesa da Câmara dos Deputados em assumir
as re_spectivas despesas de impressão e encaminham o expediente ao Diretor-Executivo do
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Cegraf para que mantenha entendimentos
com a Deputada.
c) Oficio do Senador Mar-condes Gadelha,
Presidente do Parlamento Latino-Americano
_.:.._ "Grupo Brasileiro, solicitando autorização
para confecção, pelo cegraf, de material destinado ao Semin~o "Perspectivas de Integração da Amériça Latina: Problemas e Soluções". A Mesa deGi_çle_eneé!minhar o pedido
ao Cegraf para elaborãÇão de Qrça_mento destinado a subsidiar posterior decisão.
d) Requerimento n~ 198, de 1989, apresentado pelo Seriador Roberto Campos, solicitando ao Poder Executivo (Ministério dos
TranSportes), através do Gabinete Civil da Pre~
sidência da República, informações sobre a
Companhia de Navegação Uoyde Brasileiro.
Após examinada pel_os presentes, a ma~ria
é aprovada. e encaminhada à Secretaria Geral
da Mesa para as devidas providências.
e) Proposta de Convênio entre o SenadO
Federal e o IPEA para impressão, pelo Cegraf,
de publicações daquele _Instituto.
A matéria é distribuída ao Senhor Primeiro
Vice-Presidente para relatar.
{) Expediente do Presidente da Sodiedade
Brasileira de Neurocirurgia propondo a manu·
tenção de convênio existente entre aquela Ins-tituição e o Senado Federal para publicação,
pelo Cegraf, doS-BOletins daquela Sociedade
~-da NeurocirurgiaCOritemporânea BraSileira
A matéria é distribuída ao Senhor Segundo
Vice-Presldente para relatar.
A seguir, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador Antonio Luiz Maia
que apreSenta Parecer favofável à Prestação
de Contas da Assefe- Associação dos Servi_dores do Senado Federal, relativa ao quarto
bimestre de 1988 (Processo n• 000080/89-6.)
Os pres_entes_, ap6s discutirem a matéria,
aprovam o Parecer.
Em continuação, o Senhor Presidente con~
cede a palavra ao Senhor Diretor~Getal que
traz ao conhecimento e deliberação da M~a
os seguintes assuntos:
a) Parec::er çto' Senha[ Segundo Secretário
favorável à_ I:>restação_ de Contas do Funsen
-Fundo Especial do Senado Federal, relativa
ao terceiro trimestre de 1988. O Parecer, após
discutido pelos presentes, é aprovado.
b) Processos n~s 000774/89-8 e
012762/88-1, em que o selVidOr Afonso José
Coelho César, aposentado, requer revisão de
sua aposentadoria.
A matéria é distribuída ao Senhor PrimeiroSecretário para relatar.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas
e trinta minutos, o Senhor Presidente dedara
encerrados os trabalhos, pelo que eu, José
Passos Porto, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, de- pois de assjnada pelo Senhor Presidente vaf
à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 19 de abril de
_l 980. -Senador Nelson Qrnefro, Presidente.
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SUMÁRIO
l-ATA DA 43• SESSAO, EM 24
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1.1 -ABERTURA
12 -EXPEDIENTE
1.2.1 -Requerimentos
- N~ 203, de 1989, de autoria do Senador Cid Sabóia de CaiVa1ho, requerendo
tramitação conjunta dos Projetes de Lei
do Senado n• 27/89 e 102/88.
1.2.2- Discursos do Expediente

SENADOR RaY BACELAR- Regulamentação do cooperativismo no Pafs.
SEJYADOR AUREO MELLO - Home-

nagem a Umberto Càlderaro Filho, ao ensejo do transcurso dos 40 anos do jornal
A Crítica, de Manaus.
SENADOR HUMBERTO L(JCEJYA Plano de emergência para assistir às populações do Nordeste e, em partiCular, da

Paraíba, atingidas pelas recentes inundações.
SEJYADOR ITAMAR FRANCO- Encaminhando à Mesa o Requerimento n~"

204/89, solicitando informações ao Poder

Executivo -sobre operações de venda de
ouro no mercado futuro pela CVRD -

Companhia Valé do Rio Doce.
SENADOR EDISON LOBÁO - Assis-tência àSpopulações atingidas pelas chuvas prolóhgadas no Estado do Maranhão.
SEJYADOR AFFONSO O!MARG0~4•
aniversário do falecimento de Tancredo

Neves.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA Depoimento do Mínlstro João Alves Filho
perante a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as denúncias sobre
a devastaÇão àa "Hiléia Amazônica".
1.2.3- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n~ 89/89,-de
autoria do Senador Carlos Oliarelli, que
dispõe sobre o -Aviso Prévio e dá outras
providêD.clas.
1.3 -ORDEM DO DIA

Veto parcial_ aposto ao Projeto de Lei
do DF J19 5, de 1988, que dispõe sobre

os vencimentos _dos Conselheiros, Auditor_es e Membros do Ministério Público do
Tribunal de Contas do Distrito Federal. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de"Lei da Câmara n9 2Lde 1989(n"· Í.516/89, na origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o ouro, ativo financeiro, e sobre
seu tratarriento tributário, Votação adiada
por falta de quorum.

t:3.1 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão.
1.4- ENCERRAMENTO

2 - ATAS DE COMISSÃO
3-MESADIRETORA
4 - LIDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS

5 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁIIIO DO CONGRESSO NAOONAL
Impresso sob a responsa~bahdilde doi MeH do Senado Federo~!

PASSOS PORTO

Oiretor-Geral do Senado Federai
AGACIEl DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Diretor Administrativ-o
LUIZ CARLOS DE BASTOS

ASSINATURAS

Semestral ........................................ -...•..... NCz$ 9,32

Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06
Taragem-:--2.200-exér'nplares.

Ata da 43~ Sessão, em 24 de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Aureb /VIeUo.

As 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-5E
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Almfr Gabriel-Alexandre Costa- Edison Lobão- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia
de Qivalhá - Humberto Lucena - Marco
Madel-,- Mansueto de Lavor- Albano Fran~
co - Lourival Baptista - Jutahy Magalhães
- Ruy Bacelar -João_ Calmon - Nelson
Carneiro.....,. Mauro Borges...,-- Pompeu de Sou·
sa _;..Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi- WilsonMartins-Leite.Chaves-Affonso
Carilar'gb ·....:... Jorge Bornhausen - Carlos
Chíãrem-:- J.osê Fogaça. . .

Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy
· Bacelar.
o SR. RUY BACELAR (PMDB _ BA. Pronuricia o s·egUinte· discurso.) ...:...sr. Presidente,
Srs. Senadores, chegou à Cãma'ra dos Deputados, por iniciativa do ilustre DePutado Ivo
Vanderlinde, projeto de lei que regulamenta
a criação e o funcionamento de sOciedades
cooperativas. Embora o projeto deva chegar,
no seu devido tempo, à apreciação desta Casa,
desejo manifestar, desde já, meu apoio inte-

criação de associações e, na forma da lei, a
de c_oopertivas, iridependem de autorizaçlo,
sendo vedada a interferência estatal em seu
furidOnainentO". Estabeleceu-se, portanto, o
preceito geral, a par da incumbência do CongressO Nacional de regulamentá-lo em lei
Emsegundolugar,de~ejoressaltaraimPor-

tância atual e potencial, do cooperativismo paranossodesenvolvfmentoeconômlcoesocial.
Pude constatá-la na prática, na condição de
cooperado e .dirigente _de cooperativa que fui.
gral à in~ciativa.
Essa experiência fez de mírri observadOr aten-.Cumpre ressaltar, em primeiro lugar, a legi- do do desenvolvimento do cooperativismo. no
timidade de seu conteúdo. O projeto incor- País e, na medida de_ minhas possibilidades.
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -A
para;- no seu todo, proposta elaborada pela representante dos an5eios e reiviridicações- do
lista de· presença acusa o COmparecimento
OrganiZaÇão das Cooperativas Brasileiras siStema,_anseios- cuja evidente justiça fundade 24 Srs. Senadores. Havendo número regi- (OCB), resultante de prolongado processo de
meri.tà-se na convergência entre os fnteresSes
mental, declaro aberta a sessão.
discussão, no decorrer do qual tiveram oportu- das põpulações Cooperadas e aqueles da coleSob a proteção de Deus, iniciamos nossos
ilidade de manifestar-se todas as instândas tividades maiores em Que se inserem as coo-trabalhos.
do cooperativismo, das-bases à direção nacio- perativas.
O Sr. 1., Secretário procederá à leitura do
rial. Sem dúvida, esse processo atingiu seu
Pois, em sua eSSência, o cooperativismo naExpediente.
ponto culminante no X Congresso Brasileiro da mais é que a produção coletiva de serviços
É lido. o seguinte
de Cooperativismo, realizado em março de
necessários â atividade económica dos asso198& A1i, cerca de 790 delegados enviados ciados.
REQOERIMENTO rt• 203, DE 1989
por 370 cooperativas de todos os segmentos
A unidade econômica formada com esse
do sistema__e de todas as regiões do País discu- fim - a _cooperativa - não visa, portanto,
Requeiro, nos termos do artigo 282 do Regitiram as questões centrais do movimento ao lucro, como qualquer empresa privada.
mento Interno, a tramitação conjunta dos Proorganização e gestão cooperativas, educação mas à satisfação da necessidade para que foi
jetas de Lei do Senado números 27/89 e
cooperativista, autonomia financeira do siste- criada com o menor custo -possíVel para seus
102/88..
. .
- --Sala das Sessões, 24 de abril de 1989. -· . ina e política de crédito própria, relações inter- usuários. Seu êxifu tem origem na união, na
cooPerãtivas, relações do s_ist~ma corri o Esta- sorna das açõe$.. antes dispersas, dos coopeOd Sabóla de Carvalho.
do e a sOciedade civil, a estrutura dos órgãos rados. A.ssim, a venda em comum liberta O
O Sr. Senador Aureo Mel/o, Suplente
de representação do cooperativismo- e posi- produtor agricola da dependência de intennede Secretário, deixa a CJJdeira da presi- -cionaram-se a seu respeito.
diários e permite à produção chegar mais rapidência, que é ocup~ll pelo Sr. Senador
No que se refere às relações cooperativistas- damente, e a custo menor, ao consumidor
Nelson CarneirO; Presidente.
Estado, a Assembléia Nacional Constituinte final. A compra conjunta _de bens multiplica
reconheceu ajustiça e a relevância da reMndi- o poder de barganha do cooperado no merO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
caçãti central do cooperativismo- a autono- --~ado e possibilita, em conseqüência, á obten-O requerimento que acaba de-serlido será
rnia - tomando-a norma constituctona.l. Diz
ção de preços mais vantagosos que os correnincluído em Ordem do Dia, oportunamente.
- o Inciso xvm do art. ,59 da Çarta Magna: "A tes Para compradores individuais.
Há oradores inscritos.
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O Sr. Edlson Lobão- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. RUY BACELAR nobre Senador Edison Lobão.

·
Com prazer,

O Sr. Edison Lobão - QuerO associarme, Senador Ruy Bacelar, ao discurso de V.
EX' em apoio ao projeto da Câmara que diz
respeito às cooperativas em nosso País. Em
verdade, esta é uma feliz iniciatfVa. Os nossos
produtores rurais lutam com toda a dificuldade de que se tem noticia, e nem sempre
o fruto de seu trabalho consegue chegar às
grandes cidades em condição de reverter em
benefício àquele que produz. No interior do
meu Estado, e penso que no interior do s_eu
Estado também, ocorre isto: muitas vezes, um

saco de arroz vale menos do que um quilo
de café. Isto, pelas dificuldades que se erguem
diante do pobre produtor rural. Mas, na medida em que as cooperativas se organiZam
- e a experiência tem ....:.... nOS demonstrado
- o interesse legítimo do produtor rural é
bastante defendido. A iniciativa do DeputadO
Ivo Vanderlinde, que tem agora o· apoio de
V. EX e também o meu, poderá resultar num
grande avanço em matéria de beneficio para
o nosso pequeno produtor rural. Muito obrigado a V. Ex'

O SR. ROY BACELAR- Agradeço a V.
-f:Xl' pelo aparte, que incorporo, com muita satisfação, ao meu discurso.· Ele vem juntar-se
aO nosso posicionãmento em favor da regulameiltação do cooperativismo no Brasil. Não
tenha dúvida de que o cooperatiVisrrio vai ajudar sobremodo O pequeno agricultor do seu,
do meu Estado e de todo o Pais.
V. EX tem muita razão quando diz que um
saco de arroz, às vezes por falta de transporte,
mas sobretudo por falta de comercialização,
custa quase nada em face de que se gasta
para produZi-lo, difiCultando, assim, o produtor
'rúràl e, conseqüentemente também o consu, tnidor.
'Nã:o- tenha dúVida V. Ex• de que, através
do ·cooperativismo,- da venda em comum; ou
seja, da comercialização·, vão-ganhar o -cooperado; o produtor, o associado, mas sobretudo
o -consumidor brasileiro, com o extermínio do
intermediário. É por isto que inCOrporo,- cOm
muito agrado, o aparte de V. EX' ao nosso
pronunciamento.
Mas, dando prosseguimento, Sr. Presidente,
quero dizer a V. EX e aos Exm"" Srs. Senadores
·que, pelas mesmas razões dos cooperados
ou das cooperativas de vendas em comum
·ou compras em comum;. os cooperados podem obter créditos a juros inferiores às taxas
de mercado e colocar seus serviços à venda
por preços mais compensadores. Em síntese,
portanto, cooperativas podem prestar serviços
a custos menores que os de uma empresa
normal, porque reúnem as vantagens da economia de escala com a inexistência de margens de lu~ próprias. Atuam no sentido de
diminuir ou eliminar a margem de lucro das
empresas com que concorrem, em benefício
de produtores e consumidores, mediante
substituição completa ou acirramento da con~
corrência no setor.
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regulando minimamente a realização das asCom tudo o desenvolvimento do sistema
CiióperatiViSta-eSbarrou, há tempo, nas limitasembléias gerais e das eleições; prevê a estruw
turação do::; órgãos de administração e as norções da legislaçao vigente. A Lei n" 5.764, de
16 de dezembro de 1971, ·consagra a tutela
mas aplicáveis ao funcionamento operadonal
da cooperativa, iridusive nos casos de insolestatal sobre o co_OperatívismO brasileiro, tutela-· semelhante à exercida, até a promulgação
vência e, finalmente, detér:n-se •. ponneporizadamente, na forma de repre-sentaçãO- do sisteda nova COnstitUição-, sobre o movimento sinma cooperativista
dical.
É importante ·asSinalar que a retirada d,o
Conforme a legislação ainda em vigor, o
fUncionamento de cooperativas depende de
poder de fiscalização do Estado não deixa,
na proposta, as cooperativas libertas de qualautorização de órgão ftScalizador competente,
quer responsabilidade por suas ações. As cooou seja, agências estatais são incumbidas de
perativas permanecem, obviamente, sujeitas
autorizar a função de cooperativas, ditar normas de funcionamento, fiscalizar suas atividaàs determinações da lei e a fiscalização de
des e, ainda, detêm o poder de intervenção
seu cumprimento passa a ser tarefa dos órsobre elas. O segmento que, talvez, tenha sofrigãos de representação do sistema. Ou seja.
caberá às Organizações Estaduais de Coopedo as maiOres cOriseQüêndâS dêsSa tutela é
rativas e, numa instância superior, à Organio cooperativismO de crédito, cujá viabilidade
zação das Cooperativas Brasileiras, conceder
foi severamente restringida pela normalização
autorização de funcionamento e fiscalizar o
específica imposta pelo Banco Central.
Os _eiltrãves dã !e~ Sr. Presidente, contudo, curi1primento -das disposições legaiS pOr parte
das sociedades cooperativas.
retardaram mas não impediram o intenso
A aprovação de uma lei cooperativista com
crescimento que o cooperativismo experiessas características constituirá, inegavelmen~
mentou, nas últimas décadas, no País. Os anos
te, um momento impOrtante da reordenação
de piorieirismo já estáó longe e há, hoje, coolegal de que necessita o sistema. No entanto,
perativas trabalhando com êxito nos setores
a iniCíãtiva legiferante não deve deter-se nesse
de "eletrificaç:ã_o rural, ensino, trabalho, construção de rp:oradias, crédito, consumo, trans- ponto. Há ainda, a elaborar, as normas que
regularão as ações de apoio, incentivo e foporte de cargas e de passageiros e prestação
mento por parte do Estado. É premente a
de serviços de saúde, entre muitos outros.
defmição em lei, também prevista na ConstiMesmo no setor tradicionalmente mais desentuição, do tratamento tributário adequado ao
volvido,_ o agropecuário, cresce_ a participação
ato cooperativo, matéria esta objeto de projeto
das cooperativas na comercialização de grãos,
de lei apresentado por mim, recentemente a
hortigranjeiros, leite e. derivadqs,. cacau e algoesta Ca_sa. Somente desSa forma. o cooperadão, para citar apenas alguns produtos _de
tivismo brasileiro contará com um arcabouço
maior relevância eccmômica.
Paralela à expansão do sistema, incremen~ legal abrangente para orientar sua atividade.
Para finalizar, Sr. Presidente, ·desejo mani~
tou-se a consciência das _bases_ cooperadas.
A vivência, o acúmulo de _experiências e a cria- _ festar minha çonvicç_ão de que a autonomia
do cooperativismo representará um fator poção de _canais de_discussão, debate e a circulação de idéias por parte_ das _direções do siste- deroso para a expansão futura do sistema.
Creio, firmemente; que a pU.jança·ab.J& do cooma redundaram, sem dúvida, numa consciênperativismo constitui apenas-parte reduzida do
cia mais p_~cis~.- e mai? disseminada, do cooperado a respeito de sua atividade, das pers- potendal de crescimento que se realizará nos
peCtivas que se lhe apresentam e dos diversos próximos anos.
Era o qlie tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo
obstáculos a enfrentar.
bem! Palmas.)
No entanto, o próprio crescimento do sistema o toma mais sensível aos entraves da legisO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
lação. As cooperativas, por intermédio de seus -ConcedO a ÇiaJavra ao riobr-e Senador Aui-eo
órgãos-de representação, vêm há muito deMello.
nunciando_ a tutela estatal e reivindicando. a
- autonomia plena do sistema. Entendem ser
O SR. A(IREO MELLO PRONONCIA
incumbência do Estado apenas ações de inDISCORSO OOE. ENIREG(!E À REVIcentivo, fomentO e apoio, jamais a tutela e
SÀO DQ ORADO!<. SERÁ POBllCADO
POSTERIORMENTE..
.
- a interferência. Reivindicam, enl suma, o m~s
mo grau de autonomia de que gozam as demais empresas brasileiras.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Assegurada a autonomia na Constituição, - CofiC:edo a palavra ao nobre Senador Hwnresta a elaboração -da lei regulamentadora. berto Lucena.
Sob esse aspecto, a proposta apresentada pela
Orgariízaçáo das· Cooperativas Brasileiras
O SR. HUMBERTO LUCEÍ'IA (PMDBconstitui, a meu ver, subsídio inestim,i.vel. DefiPB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Prene, com a precisão necessária, os traços distin~
sidente, Srs·. Serladores, há poucos dias, ao
tivos de uma sociedade _cooperativa, bem co-_ -apartear o Seilàdor Marcondes Gadelha, lemmo seus campos de ação e tipos diferentes;
brei que a natureza tem sido bastante desigual
estabel~e os procedimentos de sua constiao Nordest~ que ora está sujeito, sobretudo,
tuição e os dispositivos mínimos· que devem
na sua zona semiMárida, aos efeitos das secas
cotar de seus estatutos; assegura os direitos
peri6dicas, ora _aos efeitos da chamada "seca
dos associados e relaciona suas obrigações, verde", decorrente da irregularidade das chugarante a gestão democrática da sociedade, vas, ora aos efeitos das enchentes. como aca·
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ba de ocorrer naquela sofrida regiáo. E o meu

e da Previdência , ajuda às vítimas das Inunda-

Estado, a Paraíba, foi sem dúvida, talvez o mais
prejudicado nesses últimos mas, pelas chuvas
copiosas que cafram na sua zona litorânea,
como sói acontecer toda vez que o inverno
se concentra em predpitações bem acima do
normal.
A Capital paraibana, a pacata, verde e progressista cidade de João Pessoa, foi atingida
por uma verdadeira tromba-d'água, que levou
à morte mais de trinta pessoas em apenas
uma semana. Além dJsto, destruiu cerca de
mil casas da população de_ baixa renda na
periferia da Capital, deixando desabrigadas
mais de cinco mil pessoas, segundo relatório,
cuja cópia tenho em mãos, do Governo do
Estado da Paraíba, assinado pelo Secretário
de Transportes, responsável pela Cooidenadaria Estadual de Defesa CML
O Governo- do Estado, a braços com uma
das maiores crises, de caráter econômico~financeiro, com uma folha de pessoal cuja despesa, mensalmente, se equipara à receita própria do Estado, da oi-àem de 20 milhões de
cruzados novos, com um endividamento extemo e intemo dos maiores, sem condições
de resgate em dia, recorrendo 1 como _ocorre
com os demais Estados da Federação, a uma
rolagem permanente junto ao Governo Federai, dispõe de poucos recursos para o enfrentamenta da situação, que se criou, com as chuvas que caíram em João Pessoa e cidades
vizinhas.
Apesar disso, o Governador Tarcísio Burity
fez um atendimento de urgência, socorrendo
as populações desabrigadas, procurando si-_
tuá-las em albergues do Governo do Estado,
alimentando---as, assistindo-as através da Secretaria de Saúde do Estado. Mas, o mais importante, que é sem dúvida a reconstrução
das casas das populações de baixa renda, que
foram destruídas, em cerca de mil, exige recursos que, evidentemente, o G6Veirio do Estado
não dispõe.
Portanto, a minha presenÇa na tnbuna, na
tarde de hoje, Sr. Presiderite, é para, ao tempo
em que peço a v. Ex' que considere como
lido esse relatório, para que seja publicado
como parte deste pronunciamento - dJrigir
um apelo veemente às autoridades competentes do Governo Federal, aos Srs. Ministros
do Interior, do Planejamento, da Previdência
e da Saúde para que somem os seus esforços
e procurem, o mais rápido possivel, aprovar
um plano de emergência para socorrer as 'populaçóes. que foram atingidas por essas enchentes no Nordeste braslletro, particularmente na Paraíba, através do convênio com os
Governos dos Estados.

ções das enchentes no Estado de V. ~ E,
por uma dessas coincidências infelizes,,ontem
à noite, hoje, no me_u, E$1.do, três municípios,
um deles dirigidos por meu irmão, que é o
prefeito municipal, sofre deste mesmo tipo de
problema que está ocorrendo na Paraíba, somente hoje, no Município de Laranjeiras; em
Sergipe, às 9 Koras da manhã já havia mais
de 60 famílias desabrigadas. Atingidos tambêm no meu estado, os Municípios de Mauim
e de São Cristovão que eStão, também com
centena~ .de famílias -desabrigadas. E nesta
mesma solicitação que V.~ faz hoje, nós tam~
bém aprov~i~amos este_ ap~. _n~o só para
nos solidarizarmo~ com a~ palavras de V. ~.
_mas para dizer que Sergipe e os mUnicípios
ora afetados, principafmente, espero, não só
os que necessitam, como, por exemplo, Laranjeiras, da continuidade da~ obras de sanea- menta, iniciadas em outubro do ano passado,
- antes das eleições municipais. mas que, infe-Jizmente, depois das eleições, foram suspen_sas e, teriam evitado a repetição das enchentes, __como as que têm ocorrido no Munldpio
de Laranjeiras: QuerO, de~dejá, solidarizar-me
com o Estado da Paraíba neste probléma e
pedfr a ãtenção d~stas autoridades, no mesmo
sentido, para estes _três municípios, que safrem com as enchentes do Estado de Sergipe.
0 SR. HUMBERTO LUCENA _ Agradeço as palavras de v. Ex' e diria- que, por
---isso mesnlo, nobre SenadOr Albano franco,
'ao iniciai- j)fonUriciaí-riinto, eU m'e referia não
- apenas àô me·u ~estado _ qUe ·citei- ap-enas
como exemplo- tnas a tcida a tegiã"o nordestina, sobre tudo- àqueles mtlnicípios· _situados
na -área litorânea.
V.~ tem toda a razão. Esse .socorro do
·oovernã ·redetal deVe ser Para todos_ os esta.dos do NordeSte que foram prejudicados por
· ·,essas inun.·d. aÇões..
..

O Sr. Albano Franco- Permite-me V. Ex'
um aparte?
o Sr. Humberto Lucena _ Ouço v. Ex'
com atenção.
O Sr. Albano Franco - Nobre Senador
Humberto Lucena, estou ouvindo atentamente o pronunciamento de V. Br, em que solicita,
por parte do Governo federal, principalmente
nas áreas dos Ministérios do intedor, da Saúde
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dos ministros sem dinheiro, tenho a impressão
de i::)ue nunca chegará nada ao Nordeste,
pelo menos fieste momento. De fõrina que,
em face de v.~ ter solicitado ao presidente
para trasmitir este apelo aos ministros, já estou
mostrando o caminho, que poderá encontrar
alguma dificuldade, mas é o caminho certo,
é o caminho que tem dinheiro, é o caminho
do dinheiro do Fundo ..._ 3%, dos quais, até
agora, ao que eu sei, só foram entregues cerca
de 200 milhões de cruzaados, quando poderia
ter sido entregUe muito mais. Mas temos dois
projetas de lei, regulamentando o assunto;
um, aquj no Senado Federal, de autoria do
Senador Divaldo Suruagy, e outro, na Câmara
dos Deputados, de autoria do Deputado Firmo
de Castro, os quais estão Solicitarido urgência,
para que sejam aprovados o mais breve possí~
vel, a fim de que esse dinheiro seja aplicado
e, especialmente nestes momentos de crise,
que o_ nosso povo está sofrendo, por causa
· do excesso de chuva. Muito obrigado, Senador.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre
Senador Afonso Sancho, além desses recursos a que V. EX' se reporta, que, se não me
engano, são recursos que deverão ser transfeK
ridos ao Banco do Nordeste do Brasil, temos
também nó orçamento da União a chamada,
Reserva de Contingência, que é justamente
utilizada para fazer face a essas calamidades
públicas que, em geral, acontecem, de uma
- hora para outra, e o Governo federal precisa
estar preparado para enfrentá-las.
Esses recurSos terâó qUe ser gastq_s._afundo
·perdido, porque não há retorno para uma apli·
. caçâo dessa natureza. São investimentos na
área social que representam um verdadeiro
pronto~socorro às populações de baixa renda
que hoje estão inchando as periferias das
grandes cidades brasileiras.
____ _
Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixo, assim,
este_ veemente apelo ao_s Srs. Ministros, espe·
O Sr. Monso Sancho __:_ Pefrnite V. EX'
rando_que também a sensibilidade de nordes·uma aparte, nobre Senador?
tino óo Senhor Presidente da República, contribua. neste _insta_nte, para -que aquela região
O SR: HUMBERTO LUCENA - Pois
s.ej_a atenclid@:, _através ® socorro a essas per
não, nobre Senador.
pulações flageladas pelas enchentes, a fim de
O Sr. AfonSo Sailcho _:_Realmente, Se- se evitar o pior que_ seria o alastramento de
nadar Humbértà Lucena, parece-nos que o
uma epfdemia generalizada.
Nordeste tem qualquer coisa de diferente das
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas)
_outras regiões do Brasil. Porque, como V. ~
.-=·bem dtsse, temos a seca, temos a seca verde
DOCUMENTO A Q{JE SE REFERE O
~ ._ que é aquela que só dá mato, às vezes
sk. HUMBERTO LUCE!YA EM SEl! D/5dá para criar pecuária- e temos as enchentes
Cl/RSO:
que, pelo que se lê, 0 último que se leu foi
caso
-do
estado
do_
nosso
companheiro,
Se0
"GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
nadar Albano Franco. Então, a situação é muiSecretaria
dos Transportes e Obras
to grave. No ceará, temos as enchentes do
Coordenadoria Es:tadua1 de Defesa Civi1
rio Jaguaribe, que antigamente era o maior
rio seco do mundo, hoje é um rio pere·ne,
Relatório sobre ocorrências desastrosas e
com 50 mil pessoas desabrigadas. Entendo atendimento aos flagelados
que o Governo poderia agir com mais preci~
ABRIU89
são, poderia lançar mão do Fundo criado, de
3%, para o Nordeste, porque a alegaçã.o, a
SUMÁRIO
essa altura, seria de que não existe erro. Mas,
1 -Considerações Gerais
existe este Fundo; _então, que se liberassem
certos valores- desse Fl.Uldo para atender a 2 - Casas -condenadas
essas populações desabrigadas, porque se 3 - População atingida
4 - Atendimento aos flagelados
formos depender da boa-vontade somente
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5 - Entidades envolvidas

6-Ação governamental
7 - Custo de operação
8 - ConclUsão

9-Anexos

1 -CONSIDERAÇÕES GERAIS
As fortes chuvas que Caíram sobre a cidade
de João Pessoa, no período compreendido
entre os dia 7-4-89 a 12-4-89, deixaram em

seus rastros muitos mortos e milhares de pessoas sem teta, com a agravante de que estamos, apenas, entrando na estação chuvosa.
E como não poderia deixar de acontecer,
a Cedec- Coordenadoria Estadual de Defesa
Civil, vinculada à Secretaria dos Transportes
e Obras do Estado da Paraíba, que tem corno
objetivo principal resguardar a comunidade
contra eventos desastrosos, desde _o mês de
fevereiro último, que já havia expedido para

as prefeituras em cujos municípiOsCOstumamacontecer fatos desta natureza, e João Pessoa,
se inclui entre as mais problemáticas, devido
a má ocupação' do solo, correspondência solicitando para que fossem realizados trabalhos
de prevenção, ou seja, desobstrução de galerias, proteção de encostas, a fim de que, com
a chegada do inverno, a população não viesse
a sofrer tragédias tão nefastas como a dos
últimos acontecimentos.

2- -~AS CONDENADAS
Bairro São José
FavelaSatuminodeBrtto
Barreira Cabo Branco·
Favela Timbó
·
Favela Riacho
Favela Tito Silva
Favela Taipa
Favela Renascer
Favela Gauchinha
Favela Boa Esperança
Favela Bola na Rede

totAL

420
156
102
106
60

62
08
17
17
15

09
972 unidades

3 - POPCILAÇÃO ATINGIDA
A catástrofe que se abateu_sobre a cidade
atingiu, praticamente, pessoas de baixa renda,
sem quaisquer coridições de se refazerenl
com seus próprios recursos.
_
O número de desabrigados se aproxima dos
5.000, de conformidade com o cadastramento
realizado pela Cedec, enquanto que 30 morreram soterrados.
4-ATENDIMENTO AOS FLAGELA-

DOS
Poucas fóram as farru1ias desabrigadas que
buscaram abrigo em casas de amigos ou parentes, optando em sua totalidade pelos abrigos improvisados pela Cede c.
Inicialmente, já foram distribuídos 18 tone!adas de alimentos, o suficiente para ser consumido durante 7 (sete) dias, sendo, também,
fornecidos, colchões e cobertores além de
uma permanent~ assistência médica.
5 -ENTIDADES ENVOLVIDAS

Comõ- o nosso alerta não surtiu o efeito
esperado, e aconteceram inundações e desabamentos de encostas em locais de grande
concentração populacional, o Governo do Estado, através da Cedec:, colocou todos os seus
recursos, disponíveis, materias e humanos,
Convéiiú·egistràl- a v3liosa ajuda que a Cenuma penosa ação de socorro aos flagelados, .
dec recebeu dos diversos órgãos públicos que
abrigando-os, _e fornecendo-lhes alimentação,
se aliaram no socorro aos flagelados, destacacolchões e assistência médica.
damente do Corpo de Bombeiros, Secretaria
Outro _aspecto -iinpoliante, qUe Convém rede Serviço Social, Suplan, Saelpa, Secretaria
gistrar, é que a _Defesa Civ_i] constatou que
da Saiíde e tainb~m _ cfa_ Ouamição Federal
mais de 900 casas e barracos foram consdo Exército brasileiro instalado nesta capital.
truídos em encostas ou no sopé de barreiras
6 - AÇÃO GOVERNAMENTAL
completamente fissuradas e sem nenhuma
estabilidade, o que obriga a evacuação definiPara atingir o efetivo apoio à populaçao flativa das áreas e conseqüentemente a relocagelada, o Governo Estadual_, terá que prosseção de aproximadamente 900 famílias, em caguir em sua açlí:o já iniciada, e _que ao consas a serem construídas peJo poder público.
_clui-la, terá realizado as seguintes tarefas:
e esta intenção já foi manifestada pelo Oover- ·
6.1 -:-Atendimento aos flagelados logo
no do Estado, uma vez que as pessoas atingiapós os trágicos acontecimentos, como seja,
das não dispõem de recursos para tal
remoção, abrigo, alimentação e atendimento
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médico e mantê-las até_sua relocação definitiva, qt,~.e é estimada em 120 dias, quando da
COnstruÇão de novas moradias, se as construções forem iniciadas dentro de 15 (quinze)
-dias.

6.2- ConstrUção de 972 casaS, tipO em-brião, conforme projeto anexo, em local seguro a ser adquiiido (ou determinado).
6.3- Procurar influir junto à Prefeitura Municipal, para que as diversas áreas atingidas
pela catástrofe, e mitras que venham a ser
detectadas, recebam uma atençáo constante,
impedinda.-as d~ serem novamente ocupadas,
até que lhes sejain dadas destinações com-

p<rtiveis.
6.4- Fazer remanejamento de abrigos,
procurando a desocupação dos Estabelecimentos de Ensirio, para que os estudantes
não s_~am também prejudicados.

7 -CUSTO DE OPERAÇÃO
7: 1 _ AÚmenUt~ão durante
120 dias-, 17 A96 cestas básicas,.

padrão Sadene ..........................~"·. 524.880,00
7.2-Cons!ruÇão de moradias
7 .2.1 -Aquisição de terrenos'"~·-·--....- - - · - - - - - - ,600.000,00
7 22 _constrUção de 972
·
casas .......................:._...____ 5.832.000,00
7 2.3 ..,.... Infra~estrutura (50%)
.................. _____ , _ _..... ___ 3216.000,00
7.3 -Diversos - distribuição de cobertores, colchões,
medicam~ntos· e ou"tró5!: atendi-

mentes·························-----· - 400:000,00
Custo Total ······-····--·····---1 05 72.880,00

8 _ CONCLCISÃO

Como 0 Estado da Parruba não dispõe dos
recursos necessários para arcar coin os custos
da ação de socorro e relocação das_ famílias
atingidas, se toma imprescindível a_ ajuda do
Governo Federal, dentro da urgêncla que a
situaçáo requ:er, para que a população atingida
sinta que não está abandonada.

9-ANEXOS
9.1- Projeto de residência, tipo embrião,
composto de planta baixa, locação e fachadas~
92 -Fotografias de situações divers~.
Eng> Hélio Paredes Cunha lima Secretário
dos Transportes e Obras e Presidente da Cedec."
-
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O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa defere o pedido de V. Ex• e fará
incluir no seu discurso o relatório a que se
referiu.

Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Lira. (Pausa)
S. Ex' não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem fevisão- db orador.)

-Sr. Presidehte, Srs. Senadores, pedi a pala·
vra apenas para encaminhar à Mesa um requerimento de informações, em face de uma de-

afirmativo, com que base e em que dispositivo
lega] e quais foram os a,dquirentes?
7) Está a Companhia Vale do Rio Doce autorizada a operar regularmente no mercado
de futuro?
· São éssas ~s infoi-mações que estou pedindo a V. Ex' e que, estão âevidanlerite justificadas no requerimento que ora encaminho
à Mesã: Diretora.
Muito obrigado a V. Ex"_~_

DOCtiMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ITAMAR FRANCO EM SEU PRONUNC!AME!iTO:

claração do Senador Edison Lobão, quando

REQUERIMEI'ITO l'l• 204, DE 1989

defendia um projeto em exame pelo Senado.
Na sessão realizada. no dia 20 do corrente,

Senhor Presidente,
O Chefe do Poder Executivo encaminhou
recentemente ao Congresso Nacional, na forma do qUe faculta o parágrafo 1~ do artigo
64 da Constituição, Projeto de Lei destiriãdO
a regulamentar as hipóteses em que o ouro
será consjderado ativo fmanceiro e, por conseguinte,_nos termos do artigo 15_3, '§59 da Carta
Magna, ficará sujeito, exClusivamente, ao imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro nas condições que vierem a ser estatuídas pelo legislador ordinário.
Como é do conhecimento geral, a proposição em pauta causando intensa polêmica
no seio da Câmara Alta, não só pelas notórias
d~ficiências que apresenta no plano da técnica
IE:g1sla~va,_ mã.S sobretudo pelo caráter ambíguo e_ pouco eXplícito de inúmeras normas.
Enquadra-se nesta hipótese o questinado artigo 5~. de efeitos nitidamente retroativos, a facultar ao Banco Central do Brasil consjderar,
para efeitos tributários, sujeitos à nova disciplina -~? _9perações até aqui realizadas com
o metal.
Como a exposição de motivos é absolutamente_ omissa a respeito do assunto e não
~do Sido ·possível esclãreàr no CürsO- da
fràmitãÇãô da matéria, no âmbito da Câmara
dos Deputados, as razões justificadoras da
medida excepcional, diversos senadores pasSaram ·a cOó-rar da Uderança do Govenio nesta
Casa uma eXpiicãÇâõpara o pretendido favor
fiscal.
Na sessão realizada em 20-4-89, quando
a rriatéria foi equivocadamente colocada na
ordem do dia, o Relator, Senador Edison Lobão, asslrri pronunciou a respeito do tema:
"Esse dispositivo foi solicitado pelo presidente da Companhia VaJe do Rio Do_ce, que
realizou oPerações na Bolsa de Valores, com
ouro que não tinha para entregar, ouro que
a Companhia Vale do Rio Doce não possuía,
e não cometeu nenhuma ilegalidade, porque
isso se chama mercado futuro ... "
"E queni. me declarou isto foi o próprio presidente da Companhia Vale do Rio Doce. Ven·
deu aproxinl.adamente 15 toneladas de ouro,
que não tem para entregar. Portanto, ess-e diS·
positivo vem exatamente equacionar as dificuldades em que se_ encontra a Cia. Vale do
Rio Doce."
Ninguém ignora a existência no Pals e em
todos os mercados financeiros avançados da
chamada Bolsa de Futuros, onde se compra

em

quando a matéria foi coloCada
-ordem do
Dia - matéria que se refere ao problema do

ouro -

o relator, o nobre Senador Edison

Lobão assim se pronunciou a respeito do tema:

"Este dispositiVo foi_solicitado pelo preda COmpanhia Vale do Rio Doce,
que reaJizou operações na Bolsa de 'lalores com ouro que não tinha para entregar,
ouro que a Companhia Vale do Rio Doce
não possuía, e não cometeu nenhuma
ilegalidade, por isso se chama mercado
futuro".
E continua o nobre Senador:
sid~nte

"E quem me declarou isto foi O próprio
presidente da Companhia Vale do Rio Doce: vendeu, aproximadamente, 15 toneladas de ouro que não tem para entregar.
Portanto, esse dispositivo vem exatamente equacionar a dificuldade e_m_ _que se
encontra a Companhia Vale do Rio Doce."

Sr. Presidente, tudo isso se refere ao art.

59 do Projeto de Lei da Câmara n~_2, de 1989;
que nós estamos combatendo aqui na Casã.,
razão pela qual estou encaminhando a V. Ex•,
em face às declarações do nobre relator, e
requerimento_ com as seguintes indagações:
1) Quando, e em que condições, foram
reatizdas as operações _de vendas futuras de
owo pela Companhia Vale do Rio Doce num
montante global de 15 (quinze) toneladas?
2) Quais os valores de venda e os prazos
previstos de entrega do metal? Explicitar, ainda, as sanções a que se sujeita a empresa
estatal no caso de inadimplência.
3) Quais os estudos técnicos realizados
previamente que recomendaram a questionada operação de venda no mercado_futur_o?
4) Pretende a Vale do Rio Doce quitar sua
obrigação adquirindo metal na praÇa oU reCorrendo a estoques oriundos de jazidas em exploração?;
5) A época da (s) operação (ões) encontrava-se a empresa com dificuldades de caixa?
Caso afirmativo, por qtié rã.zão e qual o volume
do déficit a S'er suprido- em:ergenciâlmente?
6) O presidente do Banco Central efetiva·
mente aprovou o pedido da Vale do Rio Doce
para efetuar a venda de cerca de 15 (qufnze)
toneladas de ouro no mercado futuro? Caso

se
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e vende, respectivamente, para entrega em
data posterior. Ocorre que tais_ .operações obedecem a r_egras previamente definidas, não
sendo de se presumir_ que uma determinada
empresa, pelo simples fato de ter recorJido
a tal expediente comercial, venha a ·se encontrar em "dificuldades", como qualifica o Senador Lobão a atual posição da Cia. Vale do
Rio Doce.
. .
.
É pois necessário que se esclareça devidamente em que condições tais operas;ões co- merciais foram realizadas, que razões levaram
a empresa estatal a vender num mercado futuro presumivelmente em alta, quais os estudos
prévios levados a. efeito que recomendaram
a medida e, enftrn, especificamente, quais as
"dificuldades" atualmente_ enfrentadas pela
sociedade de economia mista.
Ademais, afirmou o ilustre representante do
Maranhão que o presidente do Banco Central
"-havia autorizado à Cia. Vale do Rio Doce
a realizar aquela operação - futuro, para suprir o caixa da Companhia Vale do Rio Doce".
E ainda o nobre Relator da- matéria que, após
ouvir aquela autoridade, diz ter-lhe sido assegurado tratar-se de uma operação "... absolutamente legal, tanto assim que a havia autorizado".
Tais declarações, ao invés de espancar dúvidas, au_mentam, no espírito dos congressistas,
inquietações sobre o real significado dos negódos.
Em prinieiro lugar, porque não nos parece
existir norma alguma outorgando ao presidente do Banco CeritraJ a faculdade de autorizar
ou vetar, isoladamente, operação no mercado
_f~L!.rO. Cabe à autarquia, isto sim, disciplinar,
de forma genérica e impessoal, as transaçóes,
evilando distorções e indesejáveis especula~
ções no trato deste tipo de negócio. Quanto
à Vale do Rio Doce, ou bem estava ela autorizada a operar, e n~te caso não necessitava
de prévia consulta ao presidente do Banco
Central, ou então encontra-se inabilitada a reaLizN_ tais contratos, não sendo dado ao órgão
fiscalizador abrir exceção.
Em segundo lugar, que razões excepcionais
térão ensejãdo a propalada dificuldade de caixa de tão sólida empresa estatal? Não haveriam outros meios para suprir a deficiência
a não ser o ingresso no sempre incerto mercado de futuros?
Vê-se que à medida que os _debates em
torno da matéria avançam, mais dúvidas surgem, agora colocando em questão a própria
estabilidade econômico-financ_eira de uma
das mais importantes sociedades de economia mista do País.
Por todas estas razões, Sr. Presidente, é o
presente requeriffiento de informações para
que o Poder Executivo, por intermédio __ doS
Ministérios aos quais Se encontram vinculados
o Banco Central do Brasn e a Cia. Vale do
Rio doce, respondam às seguintes indaga·
ções:
1) Quando, e em que condições, foram rea·
lizadas as operações de venda futura de OJJI'Q
pela Companhia Vale do Rio doce num montante global de 15 (quinze) toneladas?
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2) Quais os valores de_ venda e os prazos
previstos de entrega do metal? Explicitar, ain-

da, as sanções a que se sujeita a empresa
estatal no caso de inadimplência.
3) Quais os estudos técrilcos realizados Previamente que recomendaram a questionada

operação de venda no mercado futuro?
4) Pretende a Vale do Rio Doce quitar sua
obrigação adquirindo o metal na praça ou recorrendo a estoques oriundos de jazidas em

exploração?
5) À época da(s) operação(ões) encontrava-se a empresa com dificuldades de caixa?
Caso afirmativo, por que razão e qual o volume

do déficit a ser suprido emergencialmente.
6) O Presidente do Banco Central efetivamente aprovou o pedido da Vale do Rio Doce
para· efetuar a venda de cerca de 15 (quinze)

toneladas de ouro no mercado futuro? Caso
afirmativo, com que base e em que dispositivo

legal e quais foram os adquirentes?
7) Está a Companhia Vale do Rio Doce autorizada a operar regularmente no mercado de
futuro?
--Sala das Sessões, 24 de abril de 1989. - Senador Itamar Franco.

da Social. Sr. Pn$idEinte, -o apelo que faço
desta tnbuna, em nome dos maranhenses sofridos, que estão agora sendo castigados pela
infelicidade desses problemas que surgiram,
é aos Ministros da Previdência Social, dos
Transporte e até ao Governo do Estado do
Maranhão, para que assJstam às populações
com tais dificuldades, notadamente das cidades de Bacabal e Pedreiras, que estão sofrendo mais neste instante.
O SenadOr Humberto Lucena lembrava,
ainda há pouco, que existe no Orçamento a
Reserva de Contingência, bastante alentada,
e. tais recursos seJVem basicamente para os
momentos de acidente corno esse em que
vivem vários Estados, sobretudo do Norte e
Nordeste do País. O Governo poderávaler-se
_da Res~rva de Contigênçi?~ para que com tais
recursos procure res_olver C? problema das rodovias e, sobretudo, os problemas hospitalare_s _su_~gidos nas últimas semanas.
ESte, o apelo qUE: -de-iXo aqui, ao Governo
Federal e ao Governo do meu Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui_bo bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carreiro)
- A Mesa recebe o pedido de informações
de V. Ex' e o submeterá, amanhã, na forma
regimental, ao exame da Comissão Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carreiro)
-COnCedo- a palavra ao nobre Senador Affonso Catnargo: -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Edi-

PR. Pronuncia o seguinte discurso.)........,. Sr. Presidente, Srs. Senadores, dia 21 de abril, aO
mesmo tempo em que se comemorava a lt?mbrança da morte de Tiradentes, completavam
também 4 anos da morte do Presidente Tãri_credo Neves~
País_estranho,_o_nosso_ País. Earece que, à
medida em que vamos perdendo as esperanças, também vamos perdendo a memória. A
não ser pelo que percebi num especial na
televisão - por sinal muito bem feito, com
relação a vida de S. EX - em matéria de
jornais. pouco ou nada se registrou sobre Taocredo Neves.
Estamos com os partidos moribundos.
Acho que ninguém tem dúvida com relação
1
:_ c:~. _.Não se faz democracia forte sem partidos fortes. í v; .:.,._:_ .. _nte nesta caminhada
da construção democrática, tão difícil de ser
realizada, e por causa desta caminhada, que
motrêli Tancredo tfeves.

sonLobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tanto quanto o Estado do eminente Senador
Hwnberto Lucena, o meu, o Maranhão, passa
por momentos de extrema dfficuldade. Aei,
também, as chuvas têm causado sérios problemas a inúmeras de nossas cidades. A grande Rodovia Belém-Brasília, que serve de veia
de alimentação de toda a economia do Estado, foi por duas vezes interrompida à altura
da cidade de Açailândia e do povoado de [tinga, em razão das chuvas torrenciais que ali
caem. Centenas e centenas de caminhões de
carga têm peiTllanecldo dias e dias à margem
desta rodovia, pela impossibilidade de prosseguir a sua jornada.
A BR-226, que liga Porto Franco a Presidente Outra, servindo aos Municípios de Sítio
Novq, de Amarante d_o Maranhão, de P_orto
Franco, Montes Altos, Grajaú, Barra do Corda,
tomou-se Intransitável. É urna rodovia que não
está totalmente asfaltada e na parte em que
não está asfaltada, em razão das chuvas, por
ali, nenhum caminhão trafega mais a esta altura.
Pior do que isso, Sr. Presidente, os Municípios de Pedreiras e Bacabal estão sendo s_ubmetidos, já há algum tempo, também, às chuvas intensas. E o que ocorre, ali? Epidemias,
dificuldades de saúde de toda sorte, para não
mencionar outras dificuldades. Sem que os
hospitais locais tenham condições sequer de
ampliar 6 seu atendimento, em-virtude da política de compressão de :despesas da Previcl&J-

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -

Sabe V. ~. como amigo fraterno que era
c;i~ ~~--~' _qu_e_ e_sfq~ç9 J:mlté!l_Q~J~(á_~l_~ f~itg

para renunciar ao Qoveino de Minas Gerais,
porque os ina.1eiros, tradicionalmente, colocam Minas como sua preocupação número
um. Podemos, portanto, imaginar o esforço
de S. fXi' para ter a coragem de renunciar
aO Governo do seu EStado, na hora em que
a sua vitória não tinha nenhwna garantia.
- Enganam-se aqueles qUe pensam que Taocredo renunciou ao Governo de Minas certo
de -que ganharia no COlégio Eleitoral. Naquele
momento, a candidatura Paulo Maluf era amplamente majoritária no Colégio. Até hoje, ninguém conseguiu registrar o momento em que
ele decidiu renunciar ao Governo de Minas.
Provavelmente foi uina decisão solitária, como
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ele costumava fazer.- Certame~te, porém, foi
uma decisão pela democracia brasileira.
Tivemos toda aquela fase do uso do Colêgio
Eleitoral para acabar com o Colégio Eleitoral.
Recordo-me da única dúvida que Tancredo
tinha antes de renunciar ao Governo de Minas
Gerais: "- será que o povo voltará 'à praça
pública?" Tinha ele consciência de que a sua
eleição no Colégio Ele;itoral dependeria de
uma ratificação em praça pública; sabia que
o povo na praça seria a legitimação daquela
sua caminhada pelo Colégio Eleitoral. Tan~
credo renunciou e o povo voltou à praça. A
cada comício que se fazia, mais votos ele conseguia no Colégio Eleitoral. Engan"am-se
aqueles que acreditam que os politicas trabalham divorciados da opinião pública; o politico
volta sempre preocupâdo com o seu eleitorado; preocUpado com o seu e1eitor, preocu~
pado com a praça púbHca.
TanCredo foi eleito pelo Colégio e, no dia
14 de março, no dia anterior, portanto, à sua
posse, recordo-me daquela missa na Igreja
Dom Basco, em que certamente já sentia muitas dores, porque ficmr ali e, convidado para
ler a Epístola, subiu a escadaria da Igreja, ajoelhou-se e depois, retomou, permanecendo durante uma hora a receber cwnprimentos. sar
de lá praticamente às 19 horas e 30 lninutos
e, às 21 horas, já recebia recadO de que estava
no hospital.
Pergunto-me: por que ele escondeu tanto
aquela doença? Porque praticamente ninguém sabia que ele sentia dores no abdômen.
Ele postergou, protelou, praticamente ocasionou a sua morte, se como qualquer ser h_urrta~
no! _c:·om medo da doença, tivesse aproveitado,
inclusive, os momentos de dores na Europa,
os momentos de dores nos Estados Unidos
para fazer a operação, certamente não teria
morrido. Mas Tancredo, tendo vivido todos
os dramas, a partir daquele da morte de Getúlio, todas as crises institucionais brasileiras,
tinha uma convicção errada, na minha opi~
nião, de que, na hora em que ele fosse internado num hospital, o processo democrático
correria grande risco. Ele não acreditava que
tinha respaldo militar e imaginava que, na hora
em que cedesse às dores, na hor8 em que
se preocupasse mais com a sua vida pessoal,
comprometeria a democracia brasileira.
Não tenho dúvida em aftrmar, e quero fazer
este registro, que Tancredo foi uma das lideranças brasileiras que efetivarnente morreu
p~lo

País, Poderiª, hoje, estar vivo, mas pela

democracia, pela transição democrática, pelo
seu ideal, morreu peJo Brasil! E eu nãO queria
que o seu quarto ano de morte deixasse _de
ficar registrado nos Anais do Senado.
Sr. Presidente, era o que eu desejava dlzer.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa acredita traduzir o pensamento de
todo o Senado, ao subscrever as palavras do
nobre Senador Affonso Cáiriarg6 eiri home~
nagem à memória de Tancredo Neves.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.
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O SR. LOURNAL BAPTISTA (PFL-SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores, perante a Comissão
Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar
as denúncias sobre a devastação da hiléia

amazôntca e a participação estrangeira nessas
denúndas (a CPI da Amazônia), o Ministro do
Interior João Alves Filho formulou, a 19 de
abril passado, longa exposição, densa de conteúdo informativo, consubstanciada num documento de 70 páginas, no qual reconstituiu

as manobras, agressões, tentativas de invasões e ocupação -·da Amazônia pelos franceses, ingleses, holandeses_ e, posteriormente,
pelos norte-americanos, a partir de 1616.
Recordando que a posse legal da Amazônia

só foi alcançada em 1750, pelo Tratado de
Madrid, o Ministro João Alves Filho delineou
a sucessão das investidas estrangeiras, culmi~
nando com a ocupação do Amapá pelos franceses.
_
Em 1905, depois da arbitragem do Governo
da Suíça, favorável ao Brasil, voltou o Amapá
a ser território nacional, após 65 anos de ocupação_ francesa.
Aliás os franceses chegaram ao ponto- de
propor à Inglaterra, em 1855, uma ação conjunta na área, estendendo ambas as nações
as fronteiras das suas colónias guianenses até
a margem norte do rio Amazonas.
O Governo inglês já havia anteriormente
proposto a independência da Amazônia como
um todo, mas não teve a colaboração das
autoridades e populações locais.
As tentativas estrangeiras foram-se maJo
grande porque a Inglaterra, a França, a Alemanha se digladiaram numa frenética e desenfreada corrida visando apoderar-se do Continente africano, da fndia e do sudeste asiático,
cada um daqueles países conseguindo abocanhar vastas porções de territórios transformados em colónias.
Até a hália, posteriormente, participou dessa
corrida, quando invadiu e tentou conquistar
a Etiópia, numa agressão covarde e vergonhosa, que levou o lmperador Salassiê à Tribuna da üga das Nações.
O perfodo abrangendo todo o Século XIX.
até as três primeiras décadas do século XX.
se caracterizou, aliás, pela exacerbação imperialista e colonialista, cujo apogeu pode ter
sido a famosa Conferência Tntemadonal de
Berlim, transcorrida em 1880, -quãiido toda
a África foi dividida entre países europeus, havendo Portugal perdido parte de suas colónias
africanas porque não dispunha de condições
para mantê-las.
. O Ministro João Alves Filho, depois de abordar os antecedentes históricos e a situação
atual das ameaças intemadonais, passou a
examinar, na sua exposição, aspectos básicos
da política do meio ambiente, os problema:s
dos índios e da borracha, e o desenvolvimento
do Centro Oeste {Alternativa para diminuir a
pressão sobre a Amazônia), enumerando, em
seguida, nas considerações finais, a1gumas
conclusões básicas.
'Na autorizada opinião do Ministro João Alves Filho, "enfrentamos agora uma guerra
econômica, disfarçada pela nobreza da defesa

ecológica, c·om raízes muito a_ntigas e objetivas
definidas ... As nações que, no passado, invadiram, ocuparam ou ameaçaram invadir e tomar
a Amazônia dos brasileiros, para explorá-la em
nome do "bem da humanidade", hoje dizem
que o Brasil deve prescindir de sua. soberania
naquela área, para que a mesma seja preservada como numa espécie de "Jardim do
Eden". advertiu o Ministro do Interior que classificou de "hipócrita" a atitude dos_ países desenvolvidos, instigando a opinião pública
mundial e criando verdadeiro cerco ao Brasil
e_ aos produtos brasileiros.
Em rec__ei1tfssimo ed_itorial, um dos mais importantes jornais_ do mund,o, o T/Je New York
Times (20-4-89) voltou a insistir na tese de
que o Bra~D. em virtude Qe _ sua divida externa
de 115 bilhões de dólares ne<;~ssitaria de ~aju
da especia1 dos pafses industrializados que poderiam "salvar da destruição" à Região Amazónica brasileira. o New_ York Times afirmou
que atãfe(é,\ seria fazer C'Qm que o Brasi1 se
sinta parte _de uma solução global, para problemas globais e_ "uma solução seria a chamada.
fórmula de trocar a dívida externa pela conservação do meio ambiente". Os países indus-.
triais poderiam também anundar sua disposição de oferecer ajuda c.ada vez que o_Brasil
pareça genuinamente disPosto a salvar_a Amazônia. Mas asseverou o o _New York TJmes..."
_o plano que o Presidente Samey oferece, de
orientar o desenvolvimento da selva, é muito
vago e está dirigido mais a acalmar a ira inter~
nacional do que a salvar a Amazônia."
Novamente, avoluma-se no plano interna~
clonai uma_ onda de <:ríti<:<;l:$ e acusações .contra o_Brasil, vohando aAm.azônia a ser considerada como "terra de ninguém", ""espaço vazio", "área desocupada" e assim por diante.
Uma das mais sérias.ameaç_as consistiu na
diabólica prOPosta do embaixador norte-ameriCano ·escfaVagista, General James Watson
Webb, que apresentou ao Imperador Dom Pe·
dro II, por escrito, o referido plano segundo
o qual... "os negros norte-americanos recém·
liberados, depois da Guerra de Secessão, poderiam colonizar' a Amazônla, ·que deveria ser
ocupada, de qualquer forma, por um povo
dinâmíco~ já que 'os brasileiros se revelavam
incompetentes ou incapazes"...

Até o Rei Leopoldo 11, da Bélgica, antes da
sua aventura africana no Coilgo, pretendia
criar uma colôilia belga em Mato Grosso seria um Brasil-belga, separado do outro Brasil, tendo, no entanto, o Barão do Rio Brarico
acon!;lelhado ao Rei Leopoldo, conseguindo_
demovê-lo dessa pretensão mirabolante._ Na verdade, as Nações que mais pressão
estão fazendo no sentido de que o Brasil deixe
de explorar a Amazônia são exatamente aquelas que possuem os mais sofisticados satélites
artificiais, capazes de detectar qualquer tipo
de riquezas naturais _Q,o solo e _do subsolo.
Elas já conhecem as fantásticas possibilidades da Amazônia e, portanto, não se conformam com a realidade de que todo_este imenso
património pertence, de direito e_de fato, ao

Brasil.
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Sendo a mãior reServa floreStal, biológica
e mineral do planeta, cujo aproveitamento nacional transformará o Brasil em uma potênda
mundial a curto prazo, avaliando-se em números astronômicos de trilhões de dólares apenas no tocante aos recursos minerais - -os países atualmente industrializados e mais
ricos pretendem "internacionalizar" a Amazônia, para o que tentam desmoralizar o Governo
e o povo brasileiro, como incompetentes e
incapazes de "proteger" ou "aproveitar" para
o ''bem da humanidade" as potencialidades
colossais das florestas tropicais amazónicas,
em termos de recursos de flora, fauna, minérios, pesca e produção agropecuária.
O Senador ame_ricanq Kasten afirmOu, recentemente, ..ao contrário do ·que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles (brasileiros), mas de todos", e a revista The New
Yorker e o WaU Street Joumal ironizarri o que
chamam de ã "·ambição brasi1eira" de ser dona· da Amazôriia, ·como se a mesma fosse território estrangeirá, que ambicionamos- invadir
ou possuir.
Não se deva jamais esquecer que a Amazônia abrange Cerca de cinco milhões de quilómetros quadrados correSpondentes ao Estado do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, oeste do Maranhão, norte do Mato Grosso
e do Tocantins, ou seja, 57% do território brasileiro correspOndendo a 65% da Amazônia
continental, à qual se inclui, em ordem decrescente, a boliviana, colombiana, peruana, guia·
nense, venezuel_an---ª.,_ st,~rinarnense, e_quatoriana e franco-guianense.
No espaço físico da Amazônia "lega]", vivem
12.900.000 habitantes, fato quéConfigura, efe-tivamente, um imenso vazio demográfico,
quando se considera a superfide do teriit.ório
ani-azônko, ·com fronteiras interriàdonaiS de
cerca de 11.248 km lineares, isto é; a última
grande reserva_ecológica de todo o mundQ_.
A preocupação mundial com relação à
Amazônia, no que tange à exploração incontrolada dos recursos naturais, quase sempre
incentivada por órgãos públicos, já produziu
danos irreparáveis ao melo ambiente em certas zonas da Região, principalmente o nordeste do Pará e as áreas de colonização de
Rondônia.
Nesses casos, urge impedir a expansão desses danos e recuperar, no todo ou em parte,
a ~ea da floresta "hi1eiana" nos projetas in·
centivados que se tomaram inviáveis. _
É. imperioso introduzir mecanismos capazes de identificar e dimensionar tendências
de ampliação das devastações, inclusive implementar na enérgica legislação destinada a
coibir a extraÇão de minerais e a exploração
agropecuária, sem a posterior recompOsição
do solo.
Isto significa _suprimir incentivos a projetas
agropecuários localizados em áreas das florestas equatoriais; a criação de grandes reservas
florestais e a efetiva demarcação das reservas
incJ!genas_,_ a interdição de grandes áreas habitadas por indígenas, aguardando melhor definição de seu aproveitamento radonal, como
as terras dos Yanomanls.
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entre si, umas necesSitando de outras, formanNão é esta a primeira vez que o Senado
do tudo um organismo vivo, vivendo num deFederal, atento às suas_ responsabilidades, cuiterminado meio f'ISico. Assim, por exemplo,
dou de examinar o assunto, na multipllcldade
quando vamos andando pelo campo, e vemos
de seus aspectos.
wn brejo, wn pântano, n6s temos animais
Pela Resolução n<:> 3, de 1979, foi instituída
e plantas que só vivem ali, naquele meio imuma Comissão Parlamentar de inquérito para
pregnado de água. Ao lado, nós vemos uma
"apurar a devastação da floresta amazónica
flores_ta, onde também temos comunidades
e suas implicações".
A Resolução no 164, de 19.32. aproVoU· as _ãnimais e vegetais vivendo integradamente,
recomendações do Relatório da Comissão " constituindo, junto com o meio frsico; que é
o tipo de solo que suporta floresta, o clima
Parlamentar de Inquérito instituída pela Resoda região etc., wna unidade funcional, vivendo
lução n? 3, de 1979, presidida pelo então Senacomo se fossem um organismo vivo. Essa
dor Evandro Carreira, da qual foi Relator o
é a definição de ecossistema."
Sefl.ãdor Aloyslo Chaves.
O ·co_njunto amazônico pode ser consideEssa Comissã-o ela_bp_r_Qu valioso relatório
rado como um_ ecossistema. Mas, na realidasobre a Devastação_ Florestal da J\!:nazônia,
de, se aprofundarmos o exame, verificaremos
que, a partir de depoimentos e pesquisas e
que-na-Amazônia temos vários tipos de ecos~
rigoroso exame estatístico 9os dados disposistemas.
níveis, elaborou conclusões e fez as seguintes
Temos, por exemplo, os campos de Rorairecomendações:
ma, que constituem um ecossistema com co1) "que_ seja dada a mal_s alta prioridade,
munidades vegetais e animais diferentes das
na elaboração e execução àe planos e progracomunidades que encontramos nas florestas
mas de pesquisa científica e tecnológica, ao
aprofundamento e à produção de conheci- . vizinhas.
Ericontraffios nos campos de Marajó, que
mentes sobre os ecossisternas amazónicos,
Cõhstituem outro ecossistema diferente; enseu funcionamento, suas interrelações e suas
contramos, na região do Cachimbo, um tipo
reações à mudança, bem como sobre as técnicas e métodos de exploração racional dos re- de floresta de baixo porte, com um tipo de
cursos naturais que permitam sua preserva- vegetação arbrotiva, constituem wna outra espécie de ecossistema.
ção e conservação;
2) que, a partir do conhecimento cientifico
E nós encontramos os cerrados, que seriam
já acumulado, seja estatuído com força de um outro ecossistema, e as florestas de aho
lei, um zoneamento ecológico-económico da porte, que dominam a Amazônia, também São
Amazônia, que estabeleça normas para o uso
uffi ecossistema que pode ser subdividido em
do espaço amazônico, definindo as áreas ade- florestas de terra fume e florestas de várzeas.
quadas destinávels à preservação e conser- Podemos, resumidamente, verificar que na
vação de ecossistemas; a florestas nacionais Amazônia existem váriós ecoSsistemas, mas
de exploração económica; a ocupação rural esse conjunto de ecossistemas pode ser cone urbana, a atividades agrícolas, pecuárias, de
siderado também como um ecossistema glomineração, de energia elétrica de_origem hídri- bal, mais amplo".
A medida em que se alastra e intensifica,
ca, a abertura de eixos viários e às populações
indígenas;
nos países ricos e desenvolvidos, a onda. de
acusações, denúncias e criticas contra o Bra3) que, ou através da cri9-_ção de órgãos
federais especificamente para esse fim;- ÓLJ pe- sil, parece-me imprescindível, - independenla delegação expressa a órgão federal já exig.. _ temente do fortalecimento de _uma çonsciêntente, seja estabelecido e posto a funcionar,
da ecológica generalizada, a irrlediata execude forma efic~. um amplo sistema de fiscali·
ção de uma ofensiva contra as ameaças oriun-_
zação das normas legais de preseiVação am- das daqueles países, começando pela mobilibiental da Região, incluídas aquelas que vie- ~çãQ nadem~.! de talentos e _capacidades para
rem a ser estabelecldas pelo zoneamento eco- o -estudo técnico e cien~fico da 1\rnazQnia na
lógico."
multipllddade de seus aspectos.
Estas foram as conclusões do R~atório daA pãrtir desse verdadeiro redescobrimento
quela Comissão Parlame_ntar cte (nquérito, pre- da Amazônia, deve o Governo brasileiro execu·
sidida pelo amazonólogo Senador Evandro tar uma política realista de ocupação raclonal,
Carreira, e cujo Relator foi o _illls_tre Senáç;lor desenvolvimento e presezvação ecológica dos
Aloysio Chaves, a 1~ de dezembro de 1962.
seUs múltiplos ecossjstemas 1)95 parâmetros
A Amazônia deve ser considerada como uro -"delineados pelo Ministro do Interior Joã.o Alves
ecossistema múltiplo, que inclui no seu bojo,
Filho no Capítulo VI, do seu depoimento pesistematicamente, uma infinidade de ecossisrante a CPI da Amazônia: o desenvolvimento
temas menores, locais, entrelaçados entre si.
do Centro~Oeste, cerca de 1/4 do território
Neste sentido, o Doutor Paulo NogUeira Ne- nacional, com aproximadamente 10,4 mito, ex-secretário Especial do Meio Ambiente lhões de brasileú:os, 7,2% do Brasil.
esclareceu definitivam~te o assunto, no se· Sendo a maior froÕteir~' agrícola do mundo,
guinte trecho do s_eu notável depoimento:
... "A definição de ecossistema é bastante depois de tecnicamente vendido o desafio dos
ampla. O ecossist_eina êilrri<i i..inlQade funcio- cerrados, multiplicaram-se em escala sem
nal constituída pelas comunidades animais e preCedentes.as potenCialidades da região para
vegetais que vivem num determinado meio a produção agropecuária.
O clesenvolvimento do Centro-Oeste, sefisico. Ela é uma unidade furicional, porque
aqueles animais, aquelas plantas interagem gundo O .Ministro João Alves Filho, deveria
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funcionar_ c:omo éi:ntePãró alternativo válido para diminuir ou anular as pressões sobre a Amazônia.
Esdareceu o Ministro João Alves Filho, em
sUa exposição· peiânte a CPT da Ama.zônia
..."após a conclusão das eclusas de Tucurui,
os rios Araguaia e Tocantins tomam-se navegáveis, possibilitando a formação de um corredor de transporte intermodal com a malha
rodoviária, já existente e estruturada ·a partíf
da Belém-Brasília, com o sistema ferroviário,
a ser implantado a partir da construção da
Ferrovia Norte-Sul, ligando Luziânía-a Açailâ_ndia no _Maranhão e daí até o porto de !ta qui
em São Luís, jã CCii-n--170~kffi~COi151rUrciOS~
e a possibilidade de uma ferrovia ligando Vilhena, em Rondônia, a Anápolis, Goiás, passando
por Cuiabá.
As propostas do Miri1Slro- João Alves Filho,
no que tange à aceleração do processo ·de
desenvolvimento global do Centro-Oeste; Co"mo preliminar básica à exploração da Amazônia, contribuiria para tornar irreversível e defini·
tiv~ _a defesa ecológica e a preservação dos
recursos naturais dessa imensa região, o desenvolvimento auto-sustentado e o bem-estar
de suªs populações.
Diante da ofensiva desencadeada no exterior contra o Brasil, camuflada pelas preocupações farisaicas de defesa ecológica, proteção ainhiental e-C:h~Vãstação da Amazônia, as
torpes acusaçôes de ecoddio e etnocídio que
estariam sendo perpetradas pelo Goveffio brasileiro, urge mobilizar todos os segmentos da
sociedade e as forças vivas da nacionalidade
no sentido de uma repulsa imediata, enérgica
e decisiva.
Essa batalha pela sobrevivência nacional,
defesa do nosso patrimõnio maior e pelo futuro do País, deve ser iniciada, desde já, no âmbito da ·Orgahização das Nações Unidas_
(ONU) que é wn forum verdadeiramente planetário.
Quando a ONU surgiu, a 24 de outubro
de 1945, data do seu aniversário, conta~ com
apenas 51 membros: hoje, conta com 159
dos quais cerca de 100 países novos localizados na África, na Ásia Meridional, no Ca_ribe
e em outras regiões do mundo, emergiram
das antigas colônias dos países imperialistas,
tomando-se independentes.
Uberiados _do jugo colonial, pela ONG, esses pafses integram-se no· c_ontexto dos chamados "países subdesenvolvidos" e na sua
totalidade apoiarão, ·politicamente, as teses e
posições brasileiras ao ensejo dos grandes debates que, sem sombra de dúvida, serão travados nos organismos internacionais e no plenário da Assembléia Geral das Nações Unidas,
a propósito da Amazônia, da ecologia, da conservação dos recursos naturais do planeta e
.da erradicação da pobreza da maioria esmagadora dos países, para mencionar apenas
alguns dos principais a serem enfrentadoS nu·
ma conjuntura internacional ameaçadoramente perturbada pelas tensões sociais, conflitos e sombrias perspectivas de um apocalipse cujas matrizes geradoras se encontram
na corrida armamentista e nos arsenais nu-

Abril de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

deares dos países mais índtiStrializados e _ricos.
Vamos, porém, concluir estas consid_erações à margem da exposição do insigne Ministro João Alves Filho, documento de valor permanente que requeiro seja incorporado ao texto deste pronunciamento, como inestimável
e oportuno serviço prestado à Amazônia e ao
povo brasileiro.

Desta tribuna, já fizemos alguns pronUnCiãmentos, manifestando o nosso apoio à política
ecológica e de preservação dos recwsos natu~
rais da Amazônia, parecendo-me justo ressaltar a fumeza do Presidente José Samey, na
defesa do prestígio interriacional do Brasil e

de seus interesses vitais. (Muito bem! Palma_s.)_
DOC(!MfNTO A QUE SE REFERE O
SR. LOORNAL BAPTISTA EM SEU D/SCaRSO, EXPOSIÇÃO MI!Y/S7RQ JOÃO
AL W::S F/UfQ

fica e considerãiidO-o perfil dos habitantes que
vivem em seu c;enário de mú1Uplas matizes,
constitui, com toda a certeza, um dos capítulos
mais fascinantes da Geografia Polftica Brasileira.
Des_ejamos destacar apeli.aS alguns aspectos, com intenção informativa, da Política do
Governo nessa região, especialmente quanto
ao -qu-e-se -refereifpi'õteçao, conservação e
preservação do meio ambiente.
s-abemos- que muitOs desses aspectos já
são do conehcimento de Vossas Excelências,
alguns pelo privilégio da condição de amazôn(das e, portanto, testemunhas de sua própria
realtdade regional e, outros pelo dever de oficio, que lhes Unpõem a condição de parlamentares, estudiosos dos problemas nacionais- por isso, solicitamos a melhor boa vontade de vossas excelências para os assuntos
porventura óbvios ou repetitivos.
l-INTRODUÇÃO_

Uustres Parlamentares:

A ~azônia legal abrange cerca de cinco
"DISCURSO DO MINISTRO DO INTERIOR ..
NA CPI DA AMAZÔNIA - 19-4-~9

Exmo. Sr. Presidente da Comissão Parlamen-

tar de inquérito, Senador Leopoldo Peres;
EXmo. Sr. Vice-Presid_ente, Senador Edison
Lobão;
Exmo. Sr~ Relator, Senador Jarba_sPªssarinho;
Exmos. Srs. Membros da Comissão;
Exmos. Srs. Parlamentares, minhas Senhoras
e meus Senhores.
I:: com o maior respeito por esta- excelsa
Casa, que compareço· à presença de Vossas
Excelências, atendendo ao honroso convite
do Senhor Presidente _de_sta Comissão Parlamentar, eminente Senador Leopoldo Peres,
para trazer esclarecimentos sobre a política
ambiental brasileira, especialmente voltada
para a Amazônia, nos aspectos que, particularmente, se enquadram no conjunto de responsabilidades do Ministério dó Interior que possam ser úteis aos objetivos dessas comissão
parlamentar.
Inicialmente desejamos destacar esta iniciativa do Congresso Nacional, que revela a grande sensibilidade dos seu,s ilustres membros
para com os problemas da região amazônica
neste momento em que se encontra ameaçada por denúncias daqui e de fora sobre a
sua devastação.
_
É portanto, uma grande satisfação, postarme diante de vossas excelências, para prestar
a minha modesta colaboração aos trabalhos
que ora são desenvolvidos por vossas excelê_ncias, com elevado espírito patriótico, nessa CO:
missão Parlamentar.
Senhores Senadores, não tenho a pretensão
de analisar a Amazônia, que nas entranhas
de sua "grandiosidade guarda os seus próprios
mistérios e segredos. E _que, por isso mesmo
tentar perscrutá-la e desvendar seus enigmas,
tem sido um desafio para as gerações que
passaram, para a geração atual e certarUente
para as que deverão nos suceder.
A "Hiléia Amazônica", como denominou
Von Humboldt - por sua riqueza florestal, com
seu extenso e valioso patrimônio Botânico, de
variadas espécies, a sua vasta bacia hldrográ~
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A região conta com um património de fronteiras internacionais que compreende cerca
de 11248 Km lineares, o que leVou o governo
a preocupar-se com sua Ocupação, a necessidade de sua demarcação definitiva e a solução dos problemas de ordem ecológica, econômica e social. A área de fronteiras se caracteriza por um espaço vazio, habitado praticamente por índios, pequenos núdeos habitacionais de garimpeiros e extrativisfus e·onde
se observa taffibém a Preseriça estrãngeira,
com suspeitas de atividades ilarCotráficas e
de contrabando.
Para dar_soluçãO aos problemas da região
situada ao norte das calhas dos rios Amazonas
e Solimões, foi instituído pelo Governo O projeto "Calha Norte" que realizará ações ao longo dos 6.771 km, da referida área de fronteiras.
O Projeto abrange uma área de 150 km
de largura, limitando Com os países da Amazônia Continental, com 1.221.000 W, representando 14% do territóriO nacional e 24%
da Amazônia legal, abrigando uma população
de aproximadamente 1,7 milhão de habitantes. incluindo 40.000 índios, correspondente
a 1,2% _da população nacional. Distante dos
centros de poder e desenvolvimento do Pais,
essa extensa área conta com apenaS um grande pólo de deisenvolvimento político-sócio-econômico, localizado em Manaus, e outros
dois. menores em Macapá e Boa Vista.
A imensa área da floresta Amazônica, Principalmente em razão de dificuldades de acesso
e das condições_ desfavoráveis- à facilidade de
exploração das áreas mais _acessíveis deste
imenso País, vinha sendo natural e espontan_eamente preservada. Pode-se dizer que abacia Amazónica é, hoje, a última grailde reserva
ecológica de todo o mundo. E que, por isso
mesm,o, deve ser, a todo custo, preservada.

milhões de quilómetros quadrados, compreendendo os Estados do Amazonas, Pará,
Acre, Rondônia, RC)raima, oeste_do Maranhão,
norte do Mato Grosso e do Tocantins.
· _
CohsTtui 57% do território brasileiro e corre_sponde a 65% _da Amazônia continental, à
qual se inclui em ordem decrescente, a boliviana, cOlombiana, peruana, guianense, venezue__ l~a. surinqmense, equatorian? e franco-guiaJ?.e_pse,..
·-··' ... , .--·
Na imei)Sa __ár(;!a_ da Amaz6nia_legal estã9
si_t_y_a_d_os ~penas 342 rriUniêípios, alguns corit
. çlir:nensão Jnaior que muitos Estados bras~
leiros e_ de pa(se;:;; europeus. Só para ilustrar,
se _dividirmos a área total da Amazônia legal
pelo número de municípios, tería"mos 14.592
k!'r'f_ por município. O Estado de Sergipe tem
apenas 21.994 kfn2.
As suas unidades de relevo e o seu solo
11- CQI'lSIDERAÇÔES POLITICAS são extremamente diferenciados, tanto em
AMEAÇA INTERNAOONAL
suç,aparênc~a_ ge_ofísica como peJos solos, ()O~
de predominaril as planídes e_ os J;>aixos platqs~
a} Antecedentes Históricos
juntamente com depressões; chapadões e até_
_ Seria uma fiCção falar-se de uma ameaça
maciços rochosos.
·
internacional à Amazônia? O povo brasileiro,
Esté.s ~O_nt_r~stes tén:t _seus. _ex~remos riO:
sempre acusado de ter memória curta, e coramonte Ror.:,.ima (2~875mre o picO da nebiÍiíã
ção excesSivamente generoso; pOde até es(3.014m), o mais alto do Brasil e nas terta~
quecer as ameaças e agressões sofriçlas pela
Qª~s- do charoa.do várzeas e igarapés, que
Amazônia desde seu descobrimento. O Gover-.
alcançam apenas de 8 a 1O metros acir:na _no brasileiro, no entanto, tem a obrigação predo nfvel do mar..
c;ipua de jamais olvidá-las e de julgar tudo
OS Solos da Amazônia, segundo a natureza
o que se propõe sobre a Amazônia, não apegeofLSica, até então conhecidos, são os de ternas pelos seus méritos aparentes mas, tamra firme e as várzeas. e Ambos os tipos são
bém, à luz da sua história, que tem refletido
solos sujeitos à )ao-agem de suas substâncias
a cobiça internacional desde os dias da desconutritivas Oixiviação), com dificuldades pata
berta do novo mundo, quando o conquistador
a retenção de nutrientes, que são capturados
espanhol espalhou as estórias do El do[.:Jdo.
e mantidos através do constante ciclo biolóPara os- que estudam a história da Amazôgico.
nia, ·esta foi uma região conquistada com
A população da Amazônia legal, compreengrande dificuldade pelos colonizadores portudendo 12.900.000 habitantes apresenta, ietlw
gueses e, mais tarde, pelos próprios brasileido em vista o seu território, um vazio demoros. Foram ingleses, holandeses, irlandeses e
gráfico, outras regiões compafativamente
franceseS, que no séculO XVI, se intfólnfiteram
além média brasileira cuja relaÇão é da ordem
naquela área, a partir do Maranhão. Do Mara2
de 2 habitantes por km . Tal situação vem
nhão passaram ao Amapá e aos rios interioimpondo a necessidade de uma política de
ranos, tendo estes "intrusos" chegadO .a se
incremento populacional, a ser observada peapoderar de áreas no Tocantins, Xingu, e àté
los esforços da ocupação territorial da região.
mesmo no rio_ Negro. Tais invasores foram
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expulsos a duras penas, já dissemos, e sô fo-

subsidiar a CCl_miSsão de demarcação de fronteiras. Mais ainda, porque,_ em 1745, fora publicado um mapa delineado pelo sábio francês
alguns dito excessivo, dos portugueses, que
Charles Marie de La Condamine, que modifecharam a área como se esta fosse uma velha
China ou uma Rússia imperial, onde o estranficava os mapas portugues e dava aos francegeiro não era recebido.
ses de Çaiena uma extensa área de terra do
A expulsão_ do estrangeiro custara quase
território que hoje é o estado do Amapá. O
meio século de lutas, a partir de 1616. Pedro
sábio francês, enviado pela Academia Franda Costa Favela, Bento Maciel Parente, Pedro
cesa de Ciências para estabelecer cientificamente_ a linha do Equador, fiZera também o
Teixeira, Jácome Raimundo de Noronha, Luiz
de Aranha Vasconcelos, Manoel Araújo de. Sá,
serviço de s~ _,_rei, estabelecendo e!ll mapa,
Feliciano Coelho e vários outros, nomes _estes
e_r_roneamente_ delineado, as pretensões frangeralmente ignorados pela maioria dos brasi- · cesas a terras Portuguesas, mapa este que
leiros, denodadamenteJutaram parã. expulsar
serviria de pretexto para a invasão francesa
os invas_ores, que, afinal de tudo, ainda permado Amapá, anos mais tarde.
neceram nas Guianas - Inglesa, Holandesa
A demarcação, no entanto, foi protelada pee Francesa.
los espanhóis, que pretendiam ocupar tanto
O período seguinte foi de exploração do
terr_it.ório quando possível antes que a mesma
território. e da ação missionária que conscr
ocorresse. Isto resultou em_ uma correria de
lidou a posse da terra Francis_canos da provínocupação de territórios, na qual os portugueses levaram vantagem. Deste modo, em 1777,
da de Santo Antônio, Carmelitas Mercedários,
Jesuttas, Cãpuchos da Ordem de São José
quando da assinatura do tratado de Santo Ildee Capuchos da Conceição da Beira e Minho
fonso, as fronteiras homologadas foram pratiinstalaram-se na região a partir dde 1616, tencamente as mesmas que tinham sido delineado estes últimos lá chegado~ somente em
das no Tratado de_Madri, em 1750.
1706.
O surto de desenvolvimento da Amazônia,
Este foi um período de ~xtrativismo intenna era pombalina, foi seguido por um período
sivo, no qual o português dedicou-se a retirar
de declínio, resultante da exaustão dos recurda Amazônia apenas as chamadas "Qrogas
sos naturais, das chamadas "drogas do serdo Sertão", ou seja, o cacau, a salsaparrilha,
tao". .Um renascimento ecoáômico, no entano urucu, o cravo, a canela, o anil, as sementes
to, ocorreria no século XIX. já no começo do
oleaganosas, as raízes aromáticas, o pixuri, a
segundo Império Brasileiro, em decorrência
baunilha e as madeiras_ de lei, A _região, no
do patenteamento, em 1845, do método_ de
entanto, mantinha a fama de ser o passivei
vulcanização da borracha, que impulsionou
e/ dorado, que atraía os estrangeiros desde
a demanda daquele produto para fins induso século XV!.
triais. Essa demanda de borracha foi increAposse portuguesa de toda a .região amazômentada a partir da década de 1850 e tornou·
nica fora também garantida pela construção
se fonte -de imensa riqueza para a região, dude 40 fortes, que levaram doiS séculos para
rante o chamado '"'ciclo da borracha".
terminar. Controlavam as entradas do rio
Entretanto, muito antes que o ••ctclo da borAmazonas, como o ''Canal Norte" (MaCapá),
racha" ocorresse, o Interesse estrangeiro pela
o "Canal Sui"_(Belém_e adjacências), subiam
Amazônia já fora novamente aguçado. Com _
pelos rios Amazonas, Tocantins, Turué, Brano advento da abertura dos portos brasfie!ros
co, Solimões e Guapofé, forrhariâo Lim círcu1o
ram mantidos fora da AmQ.ZQni<:J pelo zelo, por

ae-proteÇâO~contrõlanao-

tOdas-as- pOSSíVers

vias de penetração- um sistema de proteção
militar que ainda hoje impressiona os visitantes daquela região. Afirma-se que mesmo à
luz das modernas estratégias, os pontos escolhidos pelos portugueses foram impecáveis.
Impressiona é como fossem possíveis suas
construções, com as imensas dificuldades da
época, especialmente as distâncias e obstácu1os das vias de acesso: demonstram inequivocamente a competência e fibra do soldado
português.
A posse legal da Amazônia. no entanto, s6
foi obtida pelo tratado _de Madri, de 1750, negociado sob o conceito do utj possidetís ("ca~
da parte há de ficar com o que atualmente
possui") que se aplicava a toda a fronteira
das terras de Espanha e Portugal no novo
mundo, e não apenas à Amazônia.
Logo após a assinatura do Tratado de Madri,
sobe ao trono de Portugal D. José L Coube
então ao seu secretário de assuntos estrangeiros e de guerra, o Marquês de. Pombal,
mandar fazer, em 1752, a primeira viagem
portuguesa de exploração cientifica ao Amazonas. Tal exploração se fazia_nec:essária para

• I

por D. João vr, em pouco tempo comerciante-s
ingleses, franceses e americanos já se tinharh
estabelecido na área, especialmente no Pará
e no Maranhão.
_Mas ainda, e:m 1828,_Q._Tenente da Marinha
Inglesa, Henry Uster Maw, sem permissão do
GOVemó braslíeírO, desceu de Uma no Peru
e, seguindo a rota do rio Maranon, entrou pelo
'Brasfi afora, pelos rios Solimões e Amazonas,
chegando até Belém do Pará.
_ _A presença britânica nesta região foi novamente r_e_gistrada, em 1834, pela visita de outrO
oficial da Marinh_ª inglesa, o Capitão W. Smith,
que tomando a mesma rota de seu predecessor, tentou localizar uma pretença passagem do pacífico_ao_Atlântlco através da selva
umazônica.Seu livro descrevendo esta viagem,
publicado em 1836, símile ao do Tenente
Maw, causoU grande interesse na Inglaterra.
O interesse do estrangeiro pela Amazônia
~ª_§_!_m se manifestava, nos.primórdios da nossa independência. Em 1832, formava-se em
Londres. com capital de 500.000 libras esterlinas, uma chamada "companhia comercial
brasileira de colonização, agricultura, criação
de ~do, fabrit:aç~ de sal, e minerais" (SIC),
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que atuaria_ no extremo Norte do Brasil. Tal
companhia'-Pretendia colonizar a_- região cOm
ingleses, escoceses e irlandeses. Houve reaçâo brasileira local contra este plano. Portanto,
rião é de admirar que já, em 1836, "os Ingleses
propusessem a seParação da Amazônia do
lmpério brasileiro, após haverem formulado
uma sérfe de ameaças ao Governo Revoluncionário Cabana do Pará.- Esta seria apenas
uma das agressões que a região sofreria da
parte de estrangeiros, naquele período.
A primeira agressão, no entanto, fora dos
fraoceses que, a partir de Caiena, e sob a pretensão de ..manter a paz" na regfão, no começo da Guerra dos Cabanas, em 1835, ocuparam o_ território do Amapá, dito francês e já
delineado_ como tal no mapa de La Condamine. Essa área permaneceria em litígiO até
1905, quando uma comissão de ar]:>itragem
intemaciõnal a devolveu ao Brasil.
Em seguida, uma frota francesa apartou em
Belém do Pará e seu comandante. entre outras
coisas, propôs ao governador revoluciOnário
cabana, Eduardo Nogueira Angelim, _que o
mesmo separas-se o Pará do Brasil; sob a prcr
teção da França, ·no que foi rechaçado pelo
chefe revolucionário, Este fato foi relatado a
Lord Palmesrston, Secretário de Relações Exteriores Britânico, pelo Cônsul Inglês em Belém, o comerciante John Hesketh.
Os franceses fóram:-_um pOUCo mais_ alémde uma simples ocupação do Amapá e da
proposta de uma separação do Pará. Naquele
mesmo ano _de 1836, O General Bernard, ajudante de campo do Rei Louis Felipe, publicou
artigo no jomalMoniteur, sugerindo a incorporação do Pará (que então compreendia Pará
e Amazonas). Mas ainda, o próprio Louis Felipe manteve estrevista com o embaixador brasileiro em Paris, dizendo que tinha nOticias
de que o Pará estava a ponto de se desligar
do Império, e que o Império não deveria sentir
sua perda, pots que aquela região nenh-wna
falta lhe faria. .

- A-ocupação- francesa--do-Amapá-foi btQa

e cheia de incidentes, alguns burlescos e outros_ bem trágicos. T ai présença, não podia
continuar sem protesto do Brasil, o que foi
efetuado por meios diplomáticoS e atraVés de
um boicote ao comérdo francês, Porém, apenas a ameaça de uma interferênda inglesa,
garantida pelo Tratado de Cltre~ht, fez a França
ceder e abandonar o posto de Macapá, em
1840. Mesmo assim retirou-se apenas a uma
pequena distância, permanecendo suas tropas em Maracá, que fica a poucos quilómetros
a sUdoeste de Macapá.
Em 1855, aproveitando a_onda de pressõeS
feitas contra o Brasil pelos americanos, ou
talvez_com medo de que estes de fato se apossassem de toda Amazônia, os franceses con~
sultaram a Inglaterra sobre a_ possibilidade de
uma ação cojunta: ambãs nações estenderiam
as fronteiras de suas Colónias Cfuiãnense.S até
a margem no_rte do rio Amazonas. Desta maneira, toda a Amazônia ao norte do rio seria
dividda entre as duas. A proposta por alguma
razão, não foi aceita pelos ingleses. Em 1885, Um gfupo de aventureiros vindos
de Caiena. estabeleceu-se n~ pequena Vila de
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Cunani, na Costa NOrtedo Amapá. Lá estes
aventure!ros proc:lamaram a independência
do Amapá sob a c:lenominação de "República
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rarào MiSsl.Ssippr: Esta sua-teoria era "Com- _abrigo, mas também do Embaixador '"Yanprovada"' pela famosa carta das correntes e

ventos marítimos que o genial dentista delide Cunanf'. E1egeram presiderité-da mesma
nea-ra para a Marinha Americana.
o romancista francês Jule_s Gros, que estiilieFundani~ntadO na teoria adma, Maury proleceu seu Palácio e Gabinete em Pa_ri_s. O as- pôs ao GOVerno Americano enviar uma expesunto tomou-se tão ridiculo, que o Governo
dição ao AmaZonas. Em outubro de 1850,
da França deddiu intervir e dissolver a preo Secretário da Marinha W~liam A. Graham,
tensa "República". A ameaça inglesa nunca
autorizou a dita expedição e indicou o cunhachegara a tanto.
do de Mau_ry, o Tenente William Lewis Hemdon, como Chefe da Mesa. Em carta secreta,
A ameaça inglesa ocorrera também em
endereçada ao cunhado, recentemente trazida
1836, o próprio Cônsul inglês, John Hesketh,
à luz pelo historiador uruguaio Emésfo A. Ruiz,
"em nome dos comerciantes ingleses no Paprofessor da Universidãde de Santa Catarina,
rá", já se comunícara com o comandante da
Maury deu-lhe instruções secretas e discorreu
frota inglesa do Atlântico, sediada na Ilha de
sobre ?ua visão-geopolítica.
Barbados, solfdtando que a mesma se deslocasse para Belém, a fim de "defender as vidas
A política brasileira de manter o rio Amazoe propriedades dos ingleses no Pará". Isso foi
nas fechadO à navegação, dizia Maury na sua
feito, logo após o Nayjo Britânico "Qio" ter
riiissiva, iinpedia a colonização da Amazônia
sido saqueado pelos Cabanas na _Costa de _ pelos americanos, bem como de todo e qual-,
Salina. O Cônsul Hesketh, temendo uma ocuquer comércio direto com aquela região.
pação de toda Amazônia pelos franceses, esPprtanto, explicava Maury ao cunhado: "A
crevia, também, a Lord Palmerston, _Ministro
mim pouco- importa o que motivou o Governo
das Relações Exteriores Britânico, sugerindo
a mandá-lo para Já. Sua ida vai ser o primeiro
que os ingleses invadissem o Amazonas e dele
elo_da grande cadeia que terminará na formase apoderassem, antes que os franceses to- ção da República Amazónica". Aconselhava-o,
massem a iniciativa, conforme se_ pode consainda, de manter em segredo o verdadeiro
tatar na Correspondência Consular Inglesa de
motivo de sua viagem, para não levantar susBelém, no arquivo do PubUc Record Office,
peitas _e resistências ao mesmo.
em Londres.
O resultado da expedição, entre outros, foi
Neste mesmo jogo· separatista entraram os um livro publicado, em 1852, pelos dois ofiamericanos, em 1836, po-r ocasião-da-ViSTtã
ciais que dela participaram, William Lewis Herda esquadra inglesa a Belém. Em face Clas don e Lardener Gibbon, intitulado Exploratfon
ameaças formuladas_ pelo comandante inglês of the VaDey of the Amazon. Nele os autores
ao Governo CãDãilO; OTonsul americano ofe- illilç__"'varn a polftka brasileira de manter a nareceu a Eduardo Angelim "recursos militares
vegação do rio fechada aos estrangeiros, e
para proclamar a independência da Amazô- predicavam que a mesma fo~ mudada, ainnia", no que também foi rechaçado pelo pa- da que à força.
triota Chefe Revolucionário.
A publiCação do livro de Herdon e Gibbon,
Desta maneira, dentro de um curto período e de __inúmeros artigos de Maury na imprensa _
de tempo, tr~ Governos estrangeiros prOpu- americana, resultou na formação de um grannham separar a Amazônia do Brasil, sob o de número de expedições "Flibusteiras" que
pretexto de "protegê-la". O Presidente Revolu- pretendiam invadir o Amazonas e declará-lo
donáric 2duardo Angelim, assim nos informa território americano - algumas, sem dúvida,
.A:'.J1ur Cezar Ferreira Reis, -Chegou a escrever patrocinadas pelo próprio Maury. Aparenteum livro sobre estas interferências estrangei- mente apenas uma delas chegou a se concreras, livro este intitulado Memórias Históricas,
tizar. Uma pequena expedição- de americanos,
que infelizmente, em meio à guerra, foi per- vindos do Peru, com a bandeira americana
dido.
,
asteada, trocou fogo com a guarnição brasiNão obstante a falta de cooperação dos re- leira em Tabatinga, resultando na morte de
befdes_~'CabanoS", os ·estrangeiros cohtlnuatõdos os pretensos invasores.
ram interessados no assunto Amazônia. Den__ O ímpeto de Maury teve sua contrapartida
tre todos eles se destacaram os americanos
na ação da diplomacia americana do Rio_ de
do norte que, com o passar do tempo, mostraJaneiro, especialmente do Embaixador Generam-se cada vez mais interessados.
ral William Trousdale, cuja diplomacia foi chaEntre os americanos havia um cavalheiro mada de diplomacia '"Macaco em Loja de Louchamado Matthew Fontaine Maury, C_h~fe do
ça", tais fofam as loucuras que praticou objetiObservatório Naval em Washington, e mem- vando obter resultados em suas exigências
bro da Amen·can Geographic Society. Natural
de que o Brasil abrisse o Amazonas ao comérda Vrrgínia, Maury era escravagista çonvicto
cio americano.
e fogoso defensor da teoria do "Destino Manio. oovemo brasileiro fm$nente cedeu às
festo".
Quanto à Arnaiônia, a teoria de Maury, ex- pressões externas e internas e, em 1866, abriÚ
pressa em artigo publicado na prestigiosa De o rio Amazonas à navegação de todas as na&wS Revl:w, de dezeinbro de 1849, era de ções. A guerra civil e a derrota do escravaque a Amazônia e o GolfO do México faziam gismo nos Estados Unidos, curiosamente auparte de um só c:omplexo geográfico. Desta mentaram o interesse do Amazonas, não apemaneira, ponderava, o Amazonas poderia ser nas da parte dos confederados vencidos e huconsiderado como uma "Uma Extensão Natu- milhados, que por lá apertaram procurando

kee'· na Corte brasileira.

O Embaixador "Yankee'", General James
Watson Webb, montou um esquema estuda~
do pela historiadora Nicia Vilela Luz, em seu
trabalho de 1968, intitulado A Amazônia p2111l
6S Negros Americanos.

_ O Embaixador Webb argumentava, porque
nãn trazer para o Brasil todos os negros americanos, recém-liberados, e com eles colonizar
aAmazônia?Webb, com um grupo de _amigos
capitalistas, criou uma companhia para administrar o projetO e financiar o '"Lobby" junto
ao Governo americano. No Brasil, o próprio
embaixador americano apresentou o plano
por escrito ao Governo brasileiro. O Imperador
D. Pedro D teve o bom senso de ignorá-lo,
limitando-se a anotar à margem do mesmo
que era um "PlanO Curioso": ----Se berri- qu€- o -esquema de- Webb~ fosse
aperias uma fantástica operação" montada pOr
um grupO Oe aventureiros, este plano demonstrava a atitude prevalecente no mundo inteiro,
no que diz respeito à AmaZônia: de que esta
era uma área "Vazia", "Desocupada", e que
deveria_ ser utilizada, de uma maneira ou de
oUtra, pof um povo dinâmico, já que oS brasileiros não demonstravam capacidade para
tanto.
A atitude, a<:ima descrita, foi a mesma tomada pelo famoso professor Louis Agassiz, da
Universidade de Harverd, qUe chefiou a chamada "Expedição Thayer", vinda ao Brasil a
convite do próprio imperador, em 1865. Isso
fica bem claro ao lermos o diário da expedição,
mantido pela esposa do cientista, Madame Elizabeth Agassiz, diário este publicado em forma
de livro, em 1869, assinado por Louis e Elizabeth Agassiz, intitulado a A Joumey in Brasil.
Como hóspede do imperador, a cc-autora
do trabalho foi muito mais discreta do que
Herdon e Gibbon, no entanto, descrevendo
a situação dO Amazonas, Madame AQassiz eXpressou a idéia de que havia grande necessidade de se incrementar a populáção daquella
região. Uma melhor raça de gente, argumentava distinta senhora, era urgentemente necessária ao Amazonas. Esta melhor raça, alegava
ainda, era a anglo-saxônica.
O Professor e a Madame Agassiz tinham
um grande admirador na pessoa do Deputado
Aureliano Cândido Tavares Bastos. Este ilão
se limitou a abríi"~lhes as portas da Amazônia,
mas com embevecimento debateu com os
membros da expedição, ~onforme anotou a
Madame Agassiz, a possibilidade de um dia
"'estarem as margens do Amazonas fervilhando com uma população mais ~tiva e vigorosa
do q!Je jamais fora vista até então - quando
toç)as as nações ci~lizadas corflpcirtnharão de
suas ríquezas, quan-do os contine11tes gêmeos
apertarão as mãos e os americanos do norte
virão ajudar os americanos do sul a explorar
seus recursos naturais ... "
A atitude de que as riquezas do Amazonas
estavam aí para ser compartilhadas com todos
os povos do mundo persistiu.
Informam-nos os historiadores da área diplomática que em fins da década de 1860.
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o Amapá correu o perigo de se tomar americano, quando o Imperador Napoleão 111 da

da Bolívia para ocupar a região que é hoje
.o Estado do Acre. Esta região estava em litígio,
França, necessitando-de verbas com urgênda, entre o Brasil e Bolívia, desde 1867.
ofereceu vender Caiena e aquela região ao
A área a ser entregue ao mencionado Bo!iGoverno Americano por oito milhões de dóla- vian Syndicate seria exatamente o territória em
res. O Governo Americano não aceitou a gene- disputa, rico em seringueiras, onde este grupo
rosa oferta do Imperador Francês, pelo fato americano montaria uma administração quade estarem os Estados__Unidos ainda em seve- se_..que _ind_ependente do Governo da_ BoiLvia.
ras dificuldades financeiras, em _c_ons_e_qüência com_ direito ele e1{traterritorialidade, de criar
da guerra civil.
sua própria aduana, de manter sua própria
A Amazônia continuava sendo considerada marinha e tudo mais que um país indepencomo "terra de ninguém". Na ótlca imperia- dente poderia possuir. Não fôra a ação patriólista do século XIX, tal coisa não podia aconte- tic_a de Plácido de Castro e seus seringueiros,
cer. Ou seja, todo espaço "vazio" tinha que que se rebelaram contra o contrato, que lhes
ser ocupado. Esta ideologia foi sacramentada, tomaria o controle da terra que já haviam ocuem 1880, na Conferência lhlemaciooal de Ber- pado, o Bolivian Syndicste teria montado ali
lim,. quando toda a Afdca foi dividida_ entre o seu Governo, com resutlados imprevisíveis,
os países europeus. Como_ resutlado desta tanto para o Brasil quanto para a própria Bolípartilha Portugal perdeu parte de suas colonias via O Sindicato tinha entre seus acionistas
africanas, entre elas o Territórios do Macham-_ um filho do próprio Theodore Roosevelt. que
bombos, por não poder provar aos ingleses mais tacde_ serià Presidente dos Estados Unique realmente o tinha ocupado. A Rainha Vitó- dos da América.
ria assinou então tratado de proteção com
S'~mile ao que ocorreria no Acre, a questão
o "Rei dos Machambombos·~ e a Inglaterra do Amapá foi também resolvida pela atuação
assumiu esta área, tradicionalmente portugue-- dos -braSileiros- neste Caso Qárirripeiros, que
tinham invadido o Amapá e já chagavam a
sa.
0- mesmo já oc_orrera nã Amércia Central, dez mil em núr:nero. Em_l894 esses brasileiros
tendo como protagonista o Embaixador inglês se revoltaram e depuseram Ofrancês Eugene
William Dougal Christie, o mesmo famigerado Voisien, administrador da região e criaram um
"Mr. Christie", que tanto trabalho deu à diplo- triunvirato, composto de brasileiros, para admacia brasileira na década de 1860. O Embai- ministrar o Amapá. Ein represália, o GovernO
xador Christie, em nome da rainha, assinou do Caine, em 1895, mandou urna expedição
tratado de proteção com o '"Ref' dos índios militar- a Macapá, a fim de restaurar o Governo
mlsqultos, e criou assim a; HondJJia$_~ritânica. FrancêS. Contra a exJ)edidção lutaram apenas
O Modus operandi, era sempre o mesmo: cria- 14 homens, mas cuja ação de tal maneira
va-se um "Rei" fictfdo com o qual a potência irritou os- frimceSeS qu-e--estes-montaram lim
européia assinava tratado fictício de "prote- massacre contra a população indefesa da peção" e, em nome desta proteção, assumia-se quena Vila de Macapá, incendiando as casas
a direção da área e colonizava-se a mesro;;1. e matando a baionetas trinta e oito moradores,
Não seria esta mesma a intenção daqueles entre_v:eJhos mulheres e crianças. A região já
que produziram a criação- de uma "Nação Ya- estava sob arbitragem, confiada por ambas
nomani", que poderia mais tarde s_olidtar e aS parteS ao GOverno da Suiça, de modo que,
receber auxílio de nações estrangeiras, inclu- em 190.0, este_ _deu ganho de causa ao Brasil,
sive com o envio de tropas que alegariam ser voltando _o Amapá ser território nacional após
para a '"proteção" dos m~smos, em pleno ter- 65 anos de ocupação francesa.
ritório brasfleiro? Se_ isto foi feito no passado,
Em pleno seculo XX, com a queda do preço
na América Central e África, poderíamos espe- da borracha, toda a região amazônica entrou
rar tratamento diferente hoje?
em depressão econômica e disso se aproveiSabemos hoje, se bem que nenhum estudo taram os estrangeiros a fim de obter concessobre o assunto tenha _aparecido ainda em sões que antes lhe eram negadas. Este foi
português, que o Rei Leopoldo 11 d Bélgica, o período das concessões_ gigantescas, se
antes de entrar em sua aventura no Cõngo, bem que as mesmas já tivessem começado
tinha em mente criar uma colônia Belga no bem antes do colapso do mercao, pois, em
Brasil, em Mato Grosso. Para tanto teria sonda1911, o Qover_no do Pará já fl.zera concess~§__
do a diplomada brasileira Seus planos eram de 60.000 krrt à Amazon Development Comos mesmos que foram postos em execUção panJ" do Americano Percival Farquhart, conna África: criar uma colônia Belga com admi- cessão esta que cobria 1/4 da área do Amapá.
nistração própria, com direito- a exfrat_erritO- Farquhart, apóS aQueda do mercado da borrarialidade e tudo mais que os poderes imperia- cha, abandonou esta concessão, do que mais
listas exigiam· dos países subdesenvolvidos e tarde muito se arrependeria.
que, afinal de contas, redundaria no apareCiErri-1927, o Governo do Amazonas fez conmento de um Brasil Belga, separado do outro cess_ão de 10.000 km2 ao( ... ) com o fim da
Brasil, na área Amazónica. Sabe-se apenas guerra, a produção da borracha voltou a declique o Barão do Rio Brar-co teria aconselhado nar; mas não o interesse dos estrangeiros n_a
o bom Rei a não mais insistir no assunto, e amazônia. Aprece então o projeto dO "Instituto
a questão morrera aí.
Internacional da Hiléia Amazónica".
O mesmo porém não_teri_a acontecido com
Muito tem sido comentado sobre o proejto
as pretensões do chamado Bo/ivian Syndicate, da "Hiléia Amazónica", mas poucos sabem,
criado em Nova Iorque, na década de ] 890, em detalhe, os s.eus antecedentes. É difícil
que negociara um contrato com o Governo mesmo levantar este ãssun.to sem que se faça
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uma analogia entre os que propuseram este
projeto e os jngênuos libeiais do S:éculo XIX.
que propunham que o Brsil fosse "generoso"
e dividisse as riquezas da amazônia com todos
os povos da terra Sem compreender as intenções, por exemplo, dos americanos do Norte,
que eram de colonizar a _amazônia e dela se
apoderar, como já tinham feito com enormes
territórios do vizihho mexicano.__ .
O projeto do "Instituto Internacional da Hiléia Arnazônica" foi proposto por brasileiros,
a começar pelo professor Paulo Berredo Carneiro, representante do Brasil na Unesco, que
imaginou poder trazer para a pátria, todo o
conhecimento acumulado pelos organismos
liga-dos àquela entidade, ten_d_o como meta desenvolver o Amazonas, para o bem do Brasil
e da humanidade. Em 1945, o professor Serrede Carneiro aPresentoU seu projeto ao Governo brasileiro, e, em seguida, a urna çomissão da Unesco, que se reunia em Lo_ndre.!i.
Ao seu lado, e dijild,o total apoio ao mencionado plano, estavam pssoas de grande saber
e autoridade, como os professores Miguel
Osório de Almeida, Olímpia da Fonseca e Carlos Chagas Filho, delegados do Brasíl_naquela
reunião. conforme nos informa Ferreira Reis.
O Plano já passava pelo crivo do Instituto
Brasileiro de Educação e Cultura e pala comissão-parlamentar de valorização da Amazônia.
Era um plano grandioso e bem traçado, com
22 pontos específiCos de estudos científicos
e tecnológicos, apresentado na segunda conferência geral da Unesco, reunida no México,
em 19_47. Mas contra o m~smo_levantou-se
a palavra prestigiosa e supemac!onalista do
Deputado Artur Bernardes, Ex-Presidente da
RepúbHca, que via nele um perigo para o Bra·
si!, por não ser o instituto organismo brasileiro
mas internacional e, porque não dizer, supradona!, que atuaria com todo o poder, inclusive
através das fronteiras, que seriam ignoradas.

Em face das objeções criadas pelo Deputado Arthur Bernardes, a Comissão à"' Segurança Nacional da Câmara dos Deputados solicitou parecer do Estado Maior das Forças
Armadas. O Estado Maior deu parecer favorável ao mencionado Plano, sem que com lsso
tivesse feito calar o cn1ico maior do Projeto
e Ex-Presidente da República, o Deputado Arthur Be_mardes, os defensores do Plano &eram o máximo para esclarecer que tudo não
_passava de um engano de interpretação da
parte do Deputado, mas em face da tremenda
luta do Ex-Presidente, que sofrera na carne,
por assim dizer, as exigências que eram feitas
pelas potências estrangeiras quanto ao Ama~
-~nas, nos dias em que fora Presidente da
República, a Câmara decidiu sustar- qualquer
decisãq f?:Obre o assunto e_ Q projeto foi enga~
vetado.
_"Com quem a razão", pergunta o eminente
Historiador e Ex-Governador do Amazonas Ar-thur Cesar Ferreira Reis, ele mesmO ptetende
demonstrar que havia algo _por _trás do Plano,
corno delineado pelos orientadores internadanais, quando dta um longo parágrafo do
autor inglês Robe_rtBritan, publicado em espanhoL em Barcelona, em 1957, no qual trans-
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parece claramente que a intenção dos men·
cionados ases ores era mesmo de romper com
as fronteiras e criar um organismo suprana-

cional, com poderes suficientes para afetar a
soberania das Nações convenentes, de aparência nada havia de mal no Projeto. Mas as
intenções dos estrangeiros com ele _comprometidos eram, sem dóvida, bem diferentes do
que aparentavam ser. Que teria dito o bom
Deputado se estivesse a par do fato (e ta1vez
estivesse) de que a Amazônia bem recente-

mente, durante a segunda guerra, chegara a
ser considerada_ como Joca1 _ideal para a cria-

ção do novo Estado de: Israel, mas que tal
proposta fora posta de lado pelos próprios

Líderes Zionistas, por não admitirem Israel localizado em nenhtun outro lugar que a própria

Palestina? A Amazônia continuava "vazia",
"Despovoada", e como tal "Disponível" a to~
dos que necessitassem de espaço para o exce~
dente de suas populações. Tanto assim que
logo que foi anunciado Plano dã "Hiléia Amazónica", as autoridades bra.sile_iras, no exterior,
começaram a receber inquirições sobre as
áreas das quais as Nações interessadas poderiam "dispor, para "elCploração comercial e colonização", _Se o Plano era puramente cientifico. assim não entendiam as Nações estrangeiras interesSadas ·no mesmO, nem tampouco o Deputado Arthur Bernardes.
Nos fins da década de 60 e começo de
70, uma entidade privada, mas que atuava
como assessora privilegiada do Governo Americano, através do fascinante e robusto futurólogo - àquela época a futurologia assumia
indevidamente fóro_s _de c;iê_nda __- Herm9
Kahn, preconizava "o Labc Amaz_ônico (que
no Ante-Projeto parecia com o nome de "lago
Hudson"), este lago gigantesco, cobriria uma
área de 60.000 Km2 (Com 600Km de comprimento e 480km de largura), foi concebido
por um especialista em engenharia elétrica,
chamado Robert Panero, conforme informou
a imprensa o próprio Sr. Kahn, esta_ proposta
de ta] maneira empolgou alguns nossos patricios ingênuos que, de acordo cor:n l_nfQrmação
do instituto Hudson, 1.500 brasileiros trabalharam, sem receber nenhyrna rerol.1ne:ração, no
planejcu1,•.::-•..., r:lo mesmo, os danos à ecologia
eram reconhecidos pelo planejador Herman
Kahn, mas por ser o maior projeto já realizado
pelo homem, valeria a pena, dizia ele, continuar os estudos para a implantaçáo do mencionado lago este monstruoso lago inundaria
uma área 15 vezes maior do que toda a área
prevista por todas as hidroelétriças a srem
construídas pelo Governo brasileiro, até o ano
2010 é interessante notar que, à éJ)ocã, b PJa.
no não recebia nenhum protesto dos ecologistas internacionais.

b) Aspectos da Situação Atua/
Hoje nos deparamos com novos e mirabolantes Planos de Nações que no passado invadiram, ocuparam ou ameaçaram de invadir
e tomar a Amazônia dos brasileiros, em nome
do "bem da humanidade", do "Progresso" e
argumentos tais. Hoje fala-se o reverso. Para
o "Bem da Humanidade", fala-se que o Brasil
deve prescendir de sua Soberania naquela

área para que a mesma seja preservada como
espécie d_e "Jardim do Edem" Jntocado. Será
que os loDoS de ontem de fato mudaram não
apenas a pele mas as suas próprias naturezas
e se transformaram em mansos e inofensivos
corderinhos? Sabemos que só as riquezas minerais da Amazônia, se devidamente exploradas, .são estimadas em trilhões de dólares,
sabemos~ tambéin, que as Nações Que mais
preSsão estão fazendo contra o Brasil, para
que deixe- de lado a exploração da Amazônia,
são exatamente as Nações que possuem satélites artificiais dos mais sOfisticados, capazes
de detectar todo tipo de mineral e de riquezas
naturais. Então porque este empenho em forçar o Brasila por de lado sua Soberania sobre
a Amazônia? Não é por pouco que imaginamoS e reagimos como o Ex-Presidente doBrasil, o inatacável patrióta que foi o Deputado
Arthur Bernardes, quando imaginava que por
trás de todos aqueles Planos formulados para
o "Berri da Aiiiaz6nia" E dá "Humanidade",
havia interesses inconfesSaveis, Sem dúvida
que podemos dizer, baseaClos na nossa longa
História de rnterveilções e tentativas- de intervenções estrangeiras na Amazônia, de que há
algo no ar que só pode ser explicado como
mafs_uma.tentativa de intervenção estrangeira
erri assUntOs que não lhe~ competem; por serem única e exclusivamente brasileiros. Até
porque nas próprias colónias por eles mantidaS, SUa atuação ecológica foi devastadora,
além de nos seus próprios Países sua atuação
na fase da expansão das suas fronteiras agrícolas nada tem de modelar, muito ao contrário, o modelo adotado fol erriínentemente dila~
pidador.
Frente a timtas e transparentes provas que
nos traz a História, é justo que o povo brasileiro
tem o direito e mais que isso o dever de levantar suas suspeitas sobre essas estórias que
circulam nos meios de comunicação, de que
a internacionalização da Amazônia é assunto
saído dos Gabinetes MilitareS. A quem interessa desacreditar ã.titude patrióta dos brasileiros.. que suspeitam haver más intenções por
trás da orquestração internacional contra o
Brasil?
Aqui conviria ilustrar alguns exemplos da
"Orquestração" """- aliás a maior pressáo já
recebida pelo País no exterior neste século,
segurido cOnstatação do Embaixador Paulo
de Tarso F1echa de Lima.

a

a) Nos Estados Unidos dé} América são re~
petidas atualmente inúmeras vezes seguidas
nas suas poderosas redes de lV, filmes em
estilo dos nossos comerciais (quem sabe, a
finalidade nãO será mesma?) onde se mostra
- A morte de Chico Mendes; induzindo os
telespectadores a crer que a lamentáveJ morte
do seringueiro teve a anuência do governo
brasileirO. Pior do que isso, a indiferença do
nosso povo. fsto é, pretende-se_ transformar
a morte promcrJida por um incidente de terra
em estado de fr anteira - idêntico a milhões
qUe os Estados Unidos tiveram ao longo de
sua -história -num Hbdo contra o Brasil. Em
proporção infinitamente mais grave, o Primeiro Mínlstro da Suécia, Olof Palme, país protó-
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tipo da mais refmada civilização, foi morto a
tirç>s_ na principal rua de Estocolmo. e até hoje

se desconhece seu assassino, ou as causas
que moveram. Terá sido terrorismo internacional, movimento de minorias internas, disputas simplesmente partidárias, ou jogo de
grandes interesses de multinacionais suécas?
tudo é lícito especular,
E os Estados Unidos, cuja história tem sido
marcada pelos assassinatos de seus próprios
presidentes? Recentemente mataram o mais
famoso deles, nesses ú1timos 40 anos: John
Fitzgeral Kennedy. Não satisfeitos, no melhor
estilo dos 'Westems", onde aliás assistíamos
os famosos e bravos mocinhos massacrarem
..índios selvagens", mataram também o assassino e, para completar, mataram o irmão do
presidente que ousara se candidatar. Sem falar
que o presidente Reagan foi também ba1eado
ante a Câmara das TV e cer_cado dos seus
melhores e mais hábeis agentes secretos. Será
que, em face ~ eSses acontecimentos, vamos
deduzir que o povo sueccYot.r americano e
mesmo a sua cúpula política foram culpados
por esse-s assassinatos? Não! A nossa posição
tem sido de solidariedade a seus povos enlutados. Em contrapartida, o povo e sobre tudo
o governo brasileiro são _acusados de forma
impiedosa e injusta, pela morte prornovidã por
luta de terra- cujos assassinos, aliás, já roram
presos- e mais recentemente a estória, mostrada a seu modo, se transforma em super
produção de Hollywood, transformada em peça acusatória.
b) Na refmada França, cuja impiedosa luta
colonial, por sinal é bem recente, seu presidente Mitterand prega o conceito de "soberania limida" para a Amazônia. Para materializar sua solidariedade, recebe Raoni, quase
que com honras_ de chefe de estado -afinal,
não foi da Europ-a que- Vefo--õ Conceito de
naç_ão indígena, para os nossos índios, conceito que a1guns defenderam para constar de
nossa própria Constituição?
c) O próprio Raoni, tem sido pobre vítima
incOnscíente do festejado roqueiro "Sting",
que o exibe em shows pelo mundo afora, tal
como se fosse uma criatura exótica, para aumentar seus rnilionáiio cachês. O respeitado
cientista Guilherme de La Penha, diretor do
Museu GoeJdi, em visita recente aos Estados
~idos da América, assistiu a apresentação
âo "roqueiro'' e fiCou iildignado- com as calúnias ofensivas, assacadas contra o Brasil, de
forma despudorada, pelo mencionado cantor,
e sem nenhum compromisso com a verdade.
d) O próprio SeCretáriO Geral do Minter,José Carjos Mello ass!s.__tiu a um documentário
da TV inglesa há duas semanas, de uma hora
de duração, Cujo teor agredia a mais elementar
verdade.
e) Uma famosa reviSta italiaiia, /J ExpreS;;o,
com tiragens de 500.000 exemplares, em
duas tiragens seguidas (de 19-2-89 e 26-2-89)
induta encarte, dirigido ao primeiro ministro
italiano, exigindo a suspensão de crédito do
mercado comum europeu para carajás e-SUspensão de importação dos minérios de ferro
do Brasil, alegando-se que ele estaria destruin-
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do o pulmão do mundo. Publicava, também,
11 páginas sobre Cfiíi:O Mendes, nas quais
o Governo Brasileiro é acusaâo de responsável
pela morte do _mesmo. Por ttás se esconde,
sem dúvida, os _interesses escuSas dos nossos
concorrentes do disputado mercado do ferro;I) No mesmo tom, um filmete está sendo
divulgado na Europa, onde em forma dramá-

tica são apresentadas c:enas superpostas, nas
quais em seqüências são-vistas:
-Uma vista de belíssima floresta amazónica;
-A seguir tratares aparecem derrubandoa;
-

-Novas máquinas seguem-lhes, misturando cak:áreo com a terra;
Seguindo-as agricultores plãntai-tdo soja;
-

Enfrrn, a conclusão~ !"ião CQITlprem óleo

de soja brasileiro porqUe assim estarão ajudando a destruir o ar que respiramos.
g) Recentemente, senador americano Cahamdo Ka:sten, pos em dúvida nossa soberania e direito à Amazônia dizendo em público:
·•ao contrário do que os brasileiros pensam,
a Amazônia não é deles (brasileiros) mais de
todos". Isso dito por pessoa que_ deveria ter
um mínimo de responsabilidade.
h) Coincidindo c:::orn lsso, somos invadidos
por comitiva de piedosos senadores amerl.c_anos, que vêm_ testemunhar in loco a devastação da nossa (oj "s_ua"?) Selva Amaz:ô_nica.
Figuras notórias, como Pierre Truc;l~au, ex-Primeiro Ministro do Canadá, jornalistas eminentes, artistas em busca de promoçáo e já se
anuncia a vinda de Carter e Dukakis, para com
suas presenças intimidarem os incautos brasileiros em sua saga destrutiva.
i) E agora noticiam os jornais que foi sus-_
pensa a visita do Primeiro Minlstro ltalianq,
por pressão dos "yerdes".
j} Não adianta lhes falar que eles não foram
bons professores em seus Pa~s, que primoraram por uma conquista predatória, arrasando suas florestas e aniquilando seus índios.
Alegam que àquela época não tinham
"consdência ec:::.ológicai' -a betn da verdade,
tal "consciência" só foi despertada após destruirem as florestas do hemistério norte. para
combustível de sua revolução industrial e para
abrirem espaço para a expansão gigantesca
de suas fronteiras agrkolas e, a1nda hoje, digase de passagem, continuam __derrubando as
gigantescas sequoias, aquelas árvores m_iienares da Califórnia, qUe São tão valiosas quanto
as mais raras espécies da Amazônia; quando
não mais restavam áreas a serem inundadas
para sua hidrelétricas, já que todo o seu potendal havia se exaurido; quando a maioria dos
índios havia simplesmente desaparecido ou
fora devidamente isolado em "guetos", "reServas" criadas de ter:ras__ern_geral inférteis, que
nenhum homem branco desejava possuir;
quando já haviam poluido seus rios; quando
suas fábricas. Jornos elétrkos e número exces~
sivo -de carros a9rediram a natureza de rO~a
quase irremediável, lembravani~se da necessidade de defender a ecologia.
Quando lhes afinna_mos serem eles, os ricos~ exatamente os grandes poluidores da na-

tureza e que bastava um pouco de_ controle
no -corte de postas das suas "gorduras" diminuindo, por exemplo, o número de automóveis por familia - para avaliar a natureza
de agressões em grau infinitamente maior que
todas as queimadas da amazônia brasileira,
qtle só contribui com 5% de todo o gás carbônico emitidO na atmosfera mundial, alegam
a dificuldade de seus povos abrirem mão de
um mínimo do conforto a que es.tão acostu~
mados.
Recentemente, um grande movimento lnfemaclonal, apoiado por alguns-setores ambientalistas nacionais, ém nome da defesa do
meio ambiente, de forma orqu~trada, fato
que toma suspeitosa a sua organização se insurge contra o Brasil.
Dedarações de ecologistas, políticos e autoridades sobre as agressões à floresta amazônic:;a~ assassinãtos de indios e ecologistas, inVa"SOes de posseiros etc~ Tribunais simulados,
respaldados por entidades representativas de
vários -segmentos sOciais, se Instituem a titulo
de falaciosos julgameptos~ somente para condenar autoridades do governo, explorando
eventos criminoso$, distorcendo suas causa$
para transformá-las em acontecimentos politicas. Há toda uma série de acusações, as quais
por suas caracterfsttcas, conformam-um quadro de pressões, não incidentes sobre o _governo, mas que, sobretudo por sua amplitude
-vem atingir frontalmente a-sociedade brasileira, os brios do nosso povo e a nossa própria
soherania.
Trata-se de uma campanha infamante porque decorre certamente de interesses inconfessáveis, e covarde, porque se abriga na Oobre causa da defesa da ecologia.
::::É triSte cohstat.ar que alguns brasileiros cada vez menos número é verdade, por ingenuidade ou por idealismo, e tantos outros repre.:
sentando_ interesses de grupos ou por razõeS
pessoais, estejam enganjados em tal movimento._
Tudo iss_o é tanto mais grave, quando nos
querem impedir na construção de uma estrada que diminuiria no frete ao Japão e a Ásia,
em 9.000 km. Mais grave, a título de razõs
ecológicas querem impedir a "integração latino-::af!}ericana".
Na verdade, estamos ante uma guerra econômidf, disfarç:a~a pelã nobreza do ecológico.
RecohheceMse que, não é possível deixar de
aSSinalar os erros que o País incorreu na ocu~
paç:áo da Amazônia e no afã do desenVOl~
vimento que caracterizou as últimas décadas,
qUe reCOnhecidamente, ocorreram disfunções
nesse processo - por falta, certamente, de
planejamento adequado, inexistência de um
fluxo perrrüiilente de recursOs, 1ncúria ·administrativa, desconhecimento da área por falta
de pesquísas cientifiCas e tecnológicas e outraS -razões tais.
N~o __e-Scondemos os erros do pioneirismo
em ~uma rê"Qião para a -qual ninguém tinha
nem tem teçnologia. Como exemplo disto aí
eStá 8hiéJrelétrica de Balbina, com um custo/
benefíC:io indevido. Hoje seria impossível ocorrêr uii1.=a outra Ba1bina, pela existência da abri-
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gatoriedade do relatório do impacto ambiental
(rirna)._decretado em 1986. Além do mais, a eletrobrás tem hoje uma
das melhores estruturas de proteção ecológica dentre as empresas do mundo. Tem, po·r
exemplo, um conselho especial, composto
eor pers~malidade independente de notório
saber - inrli9enistas, antropólogos, sociólogos e outros mais - reconheci~o e aplaudido
pelo próprio Bird.
A hidrelétrica d~ Balbina inUndo-u unia- área
de 2.40Õ Km 2 pãra produzir apenas 250 Mw.
A hídrelétrica proposta de Kararaô, inundará
apenas 1.200 para produzir 11.000 Mw e desloCará apenas 320_ pessoas.
Errôs- foram Cometidos certamente, mas
acertos maiores. lmperdoável mesmo seria
deixar a área resumida a um imenso vazio
sob o alvo incessante da cobiça ititei'm!cional.
QuerO- detínha ou detém hoje a tecnologia
da agricultura -em flórestas-fropfciàis ou úmidas?
·

É m~lhor aprender ~rrando do que a omissão cômoda daqueles que não tentaram. Esses mais do _que erram, porque nada fazem.
Pagamos um preço pela ocupação correta
e inadiável no seu conjunto, e também in~or~
rendo em ocasionais erros, que hoje procuramos corrigir e com todo o empenho. Seria
melhor deixar a Amazônia num redom_a, como
ocorreu até a década de 60? Esse,s. sirn, seri~
um erro imperdoável para os brasileiros que
precisam se desenvol~er_não por uma questão
de opção, mas c;le sobrevivência, além de imperdoável sob o aspecto estratégico, ante a
ambição mundial, demonstrado em tantos
exemplos no-pa.ssado:
Um dos temas desa polêmica, _foi_ centrado
nos financiamentos p~ra a coristrução da uni~
sa de Kararaó, hoJe Belo Monte. que produziu
grande celeuma, como das demais previstas
no plano nacional -de energia elétrica
1987-2010- denominado simplesmente de
plano 2010- este plano, contém linhas de
uma política de defesa de m~io ambir;nte, d.~
monstrando a preocupação dos técnicos b@sileiros com as repercussões e conseqüências
negativas para a ecologia, estudos inte1ín<>~~-;
das_usinas. previstas.
Essa polêmica foi trazida ao nosso próprio
quin~J, no caso de Altamira, quando ecologistas autênticos e fictícios, jornalistas, toquei·
ros aproveitadores, e t9da outra e9pécie de
aproveit.actores ~e reuniram para explorar a ingenuidad~ de índios que nada entendem_ das
necessidades do Brasil; ou das riecessidades
de um mundo modema". Centenas de pessoas
foram enviadas para Já, a custos astronómicos,.
Quem pagou por tudo aquilo? Que interesses
económicos estavam por trás de tudo aquilo?
A quem interessa impedir o desenvolvimento
do Brasil?
Nas bases para o planejamento da execução do sistema: de energia elétric;a, com s.eu
capítulo do "meio ambiente e inserção regia·
hal dos empreendimentos''- _se observa que
O assunto merec;eu; nos seus esiudp~,--0 devido cuidado quanto à nece"ssidãde de busc~r
se soluções adequadas, nas cjuais estejam
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compatibilizadas as exigências de um progra-

ma de eJqJansão energética com os requerimentos de preservação, conservação e proteção ambientais. Daí as pesquisas sobre as fontes alternativas de energia, não convencionais
-corno a da irradiação solar, força dos ventos
(energia aeólica), xisto betuminoso,- reSíduos

orgânicos, variação de nív_el das m!'lrés (aproveitamento maremotriZ).
A capacidade enérgetica hidráulica da bacia

Amazónica é imensa, o m<iior pOtencial do
mundo, pelo plano 2010 da eletrobrásleletronorte, estima-se em 48 milhões de Kw!h, mais
que dobrando a produção nacional de energia,
que é da ordem de 40 milhões de DW/h insta-

lado e funcionando na Amazônia já produz
mais de 4,5 milhões de Kw/h de energia hidráulica, com imensos beneficias para a região e para todo o Brasil, permitindo a operação de Carajás, dã Alunorte, do Parque Industrial de Manaus e de tantos outros empreendi·
mentos. T ada a área inundada pelas hidroelétricas, previstas no plano 201 O, não seria ma for
que 0,113%- da Amazônia.
OS efeitos econômicosfsociais com a implantação desse parque hidroelétrico, trará um
des_envolvimento jamais visto ou imaginadO
para o Brasil. Hoje toda CQnstrução de qualquer baragem ê precedida de estudo de controle ambiental, com elaboração do relatódo
de impacto ambiental- Rima, e, seus efeitos,
minimizados e equacionados pela grandiosidade da obra. As comunidades limítrofes à
barragem recebem tra_tamentQe_special, transferidas e indenizadas, reordenadas, oferecendo-se assistência médica, dentária e educação. As comunidades indígenas, além de beneficias, recebem grandes somas de dinheiro
como forma de inderiizações. Os animãis são
rnonitorados e realocados; os peixes estudados e os lagos repovoados.
O deflorestamento das áreas inundadas, necessário para eVItar O apodrecimento das
águas e suas consequências, tem Sido o granae- aesafio-para -o -meío ambiente:Esludos- prõ:
neirós nesse campo são desenvolvidos para
mininiízar seus--efeitos:O q'Ue transparece "ndS
ataques a estes projetas, é uma cobiça internacional nessa região e no desenvolvimento do

Brasil.
A polêmtca envolve, ainda, o problema das
queimadas e dos desmatamentos; particularmente no que se refere aos índices de afetação
e de comprometimento das matas e florestas
relativamente à sua devastação. Isto é, seria
como se a cada 1.000 M2 da Amazônia inundássemos apenas 1,99 W, percentual irrisório
sobre todos os prismas de análise.
Hoje inclusive existem processos extremamente simples e económicos - desenvolvidos iil.duSive por técníCos locais - de retirar
as árvores nos lagos inundados. Diferentemente do que se propagava, que as árvores
inundadas apodreceriam, emitiriam. gases
(sulfidrico), além de danificarem a médio prazo as próprias turbinas, as árvores de fato permanecem perfeitas, segundo alguns ecologistas mais exa1tados, promotores à época de
passeatas e protestos, a população de Manaus
teria que usar máscaras _quando a hidrelétri!:a

de Balbina estivesse conclufda, pela queima
dos gases poluentes do apodrecimento das
án.rores submersas pelo seu lago. (1 )Segundo
nos afiança a Eletronorte, a técnica de retirada
das árvores que já está sendo usada largamente no lago da Hid.roelétrica de Tucuruí
é eXtreffi;;_~rilente _prática e ainda mais económica do que o_ desmatamento convencional.
4 ,b6inens ·Com 2 pequenos- barcos, retiraram
até 10 árvores (40 rn3 ) por dia e colocam no
embarcadouro.
(1) corno se vê, a realidade é: bem diferente
da previsão.
Levantamentos disponíveis, feitos pelo JNPE, cobrindo o período de 1975-1988, com
a ub1ização de satélites, fornecem informações _
quanto às queimadas. O que encontramos no
relatório daquele instituto; "avaliação da fio·
reSta-AmãZõnl.Ca", retém~publlcado, é que os
desmatamentos neste período para a região
norte e Amazônia legal, foram os seguintes:
-Acre, 3,6% do estado

-Amapá, 0,59% do estado
-Aiiú:izOrias, 0,8% do estado
--Pará, 7,1% do estado
-Rondônia, 12,6% do estado
-ROraima, 0,97% do estado
-AML- Tocantins-Goiás, 7,5% doestado
-AML- Maranhão, 9,13% do estado
-AML -Mato Grosso, 8,4% do estado.
Pelo acima podemos constatar que apenas
3,92% da região norte, área de floresta pesada,
e que 5,12% da Amazônia le"gal área esta que
inclui capões e cerrados, foram desmatados
até 1988, estando, portanto, bem abaixo daquilo que a imprensa internacional e os ecologistas internacionais, por ignorância ou má
fé, vêm alardeando.
A Aró:ãzôniã. legai inclui áreas de vegetação
tipo cerrado, campos, campos cerrados ("savanas"), cerradão, floresta tropical úmida, rios,
cidades, etc. EstUdos recentes do INPE, dão
conta de que somente 5.12% da" flol:'esta tropical úmida da Amazônia foram desmatados,
porta-nto; mUltO menor-âõ qi.ie maíCeii-divJF
gados pelos alarmistas da imprensa intemadorial, da ordem de 20/25%. Em consequência, os efeitos de poluição da atmosfera com
gases nocivos é bem menor do que indicam
as pressões internacionais~ Os 5% de desmatamento representam uma área de 251.429

-os
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longo da estrada de ferro Carajás estão se
form_ando núdeos habitadonaiS. - Foram detectadas na região, até 1987, 23
(vinte e três) niadeireiras, das quais 9 (nove)estavam legalmente constituídas, fiscalizadas
e controladas pelo governo: As restantes se
encontram em situação de clandestinidade,
· A Amazônia é uma imensa área onde a pfesenç:a mineral se manifesta ~ quase todos
os lugares. As reservas já identificadas são de
incalculável volume e valor, mas há quem as
calcule em 30 trilhões de dólares. O projeto
Radam descobriu 14 espédes diferentes de
minerais: ferro, nióbio, ouro, bauxita, cobre,
caulim, salgema, linhito, manganês, cassiterita, tltânio, eremita, níquel, gipsita, diamante,
minerais radioativos, etc., gerando uma cobiça
desenfreada: de outras nações, querendo tornar a região inexplorada, favorecendo assim
seus interesses económicos.
Temem queda do preço de minerais sob
controle de oligopólios na bolsa: por exemplo,
a cassiterita da caeini.
Operam na Amazônia até 1986, 12 érnpre.
sas míneradoras, e uma infinidade de garimpos e garimpeiros indenpendentes, dedicados
na sua maior parte à extraçáo de ouro. O de·
partamento de produção mineral do ministério das minas e energia havia constatado
27 áreas sujeitas à ação dos garimpos controlados e dezenas de garimpos clandesitnos.
Além das agressões ao meio ambiente, provocado pela operação desordenada desses
garimpos, o uso indiscriminado do mercúrio,
que teve sua regulamentação recentemente
aprovada, é iinportante àestacar os desvios
do ouro, fnclusive dos produzidos nos garimpos controlados. Tais desvios decorrem de
uma Série de cãlisas; entre as quaiS o contrãbando, a grande quantidade de garimpeiros,
cerca de 200 mil, dispersos pela região, inclusive em áreas de dificil acesso, os baixos nfveis
de instrução e a participação de intermediários
e aproveitadores, entre os quais estrangeiros.

- -am- grãvissimo-·esj,-eculaaor-"das bolsas~ -se~

gundo se alega, está por trás do movimento
garimpeiro na área Yanomani. Na Amazônia
teln sido utilizado soflsticadíssimos equipamentos, transferidos até de helicópteros usados ria guerra do Vietnã, que nem a aeronáutica possui. A figura do garimpeiro românticCí:l,
ousado, independente e que pode ficar rico
Km'.
EsseS dados recentes, contudo, não nos .de- de um dia para a noite, praticamente inexiste.
Orge a mudança do código dos garimpeivem a levar indiferença do gravíssimo problema do desmatamento, que não se deve só ros, que são vitimas de magnatas insensíveis
_as queimadas, nias a um processo de coloni- que ganham fortunas ilícitas, sobretudo atrazação irracional~ (Como é- o caso básico de _ vés de contrabando. O País perde de inúmeros
Ro_ndônia)_. _
modos: saúde de_ garimpeiro, disseminação
At~lmente nas várzeas do baixo Amazonas
de doenças indígenas, desvio de leis sociais,
são desenvolvídas algumas atividades agrope- ffgressão ecológica, incentivo ao contrabando
_
_
cuárias corno juta, pimenta do reino e gado, e perda tributá[ia. __
Para exemplificar a febre do ouro na região
e no seu e!õi:tuário gado, arroz e cana de açúcar,
de Rondônia, dão conta que de 190 -200
não comprometendo a floresta virgem, resgi.latdada em sua grande extensão.
vôos diários saem do aeroporto de Porto VeHá atividades agropecuárias de sobrevivên- lho, ficando em 2! lugar em número de vôos.
Um exemplo típico dos problemas da explocia ao longo dos núcleos popu1acionais mais
ração desordenada dos garimpeiros é Serra
<:te~_envolvidos, em geral à marg_em da BelémPelada, por -onde pasSaram mais de 100.000
Brasma e da Transamazônica Não são mais
do que 50 (cinqüenta) micro-regiões, com garimpeiros. Hoje, em situação decadente,
cerca de 30 mil habitantes cada. Também ao a1ém de agredir o meio ambiente com alto

a
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menta de matérias primas, principalmente de
origém flOrestal, para os mercados interno e
externo.
No final do século XIX e início do século
XX. -ocúireu um surto significativo de. Povoamento da região, durante o ciclo da borracha,
provoCadC:l. pela grande demanda internaciorial de borracha natural nessa época.
Os r[cos seringais do norte atraíram levas
de migtatl(eS nordestinos que, rugindo da seca; se fiXaram principalmente no Acre onde
se" dedicaram à extração e processamento rudímentar do látex.
O extrativl:smo migraJqri_o (Borracl':!a •. Cas~
nha, Madeiras, Gomas Nã,o-~ástlcas) foi incapaz de proporcionar a efeitiva ocupaÇão do
território Amazónico._ -... -.-Nos últimos 20 anos a CoioniZação da á.re.é'!
passou a ser uma das prioridades do Governo
Federal que implementou, neste período, vários planos oficiais de ocupação e desenvolvirn.ento regional, q~e priviligiam o assentamento de frentes pioneiras agropecuárias ao
longo dos eixos rodoviários recentemente
abertos: tra.nsU'I.mazônica,_ M.anaus~·Poito Velho, Belém-Brasília; Cuiabá.-Porto VelhO.Outros empreendimentos agropecuários de
grãnde vulto, pertencenteS a grupos econômicos do Centro-Sul do País, são desenvolvidOs na Amazônia, em função de incentivos
e.créditos oficiais propiciados pelo Governo
Federal. (Grupos EstrangeiroS)
-Entre 1970 - 1985 houve um crescimento
de 91% no número de propiiedades rurais
da região; de 93% na área das propriedades;
de 227% das áre?Js de lavoura e de 214%
do rebçmho bovino.
Est:és~riúmeros- extxaTdóS_ do cenSo agro- pecuário-do JBGE/1985- comprovam a íntel1§]dade do esforço de ocupação e colonizaç"ã:b re.lli:i!ado na Amazônia.
Aextração de madeiras~ deixou de cQnstituir
unia das atividades económicas de maior relevãlicia para a economia regional, consider~.rl
do que a exploração minerai ·tomOu parte
maior na economia da mesma. A exploração
gailhara impulso, a partir de 1980 com a
exm:istã.o das .florestas do Su1do País, daí, resultando na transferência das indústriais madeirefrãs, piindpairilente para -a regíãO das iihãs
e Sul do Pará.
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O Sistema Nacional de meio ambi.e.nte ---:Sisnama, tem como functamento principal dc1
sua existência a formação das normas de polímente, mais de 30% do ouro r.emovid9 pela
tica do Meio Ambiente, cuja concretização está .
utilização de equipamentos rudimentares, o
que representa grandes perdas para a econoa cargo do Conselho Nacional do Meio Ammianadonal.
biente - CONAMA, o CONAMA, face à .sua
Este assunto pode ser considerado de extre- ·
àbrangência democrática e à valorização que
ma gravidade, bastando dtar, entre outros preempresta ao meio ambi~nte, não possui simijuízos, o desperdício, ao;::ima meJ1S:iODa<io~ de
lar no mundo. é:, pois um órgão da maior
cerca de 1/3 do minério extraír:lo, e a venda
importância de que dispõe o Governo, para
ilegal de pelo menos metade da produção,
a solução da problemática do meio a!Jlbiente.
mstrumento ..da maior importância é o relaespecialmente através da exportação clandestina (contrabando).
tório de impacto ambiental- RIMA, instituído
em 1986 pelo Governo, através do Conama
Entre o desperdício e os descaminhos do
que se exige "nã implantaçã.o de quaisquer
ouro, a sua perda em 12 anos (1972/1983),
obra ou_ projeto que se preterida instalar e que
significou cerca de 403 toneladas, no valor
aproximado de US$ 5.4 bilhões de dólares,
possa implicar em riscos para o ecossistema
ao preço de US$ 423.68- OZTROY.
circundante.
Com o intuito de as~egurar o contrQie rac_ional da exploração dos recursos das variadas
lU- DA POÚTICA AMBIENTALISTA
áreas, o_ Governo promoveu o zoneamentQ
agro-ecológico nos Estados de ·Rondônia e
Os ciclos altern~!_iVos da economia brasiMato Grosso, estando em conclusão os dos
leira, desde o infcio da colonização portugueEstados de Mato Grosso do. SUl e GOiás, e
sa, provocaram__danos aos recursos naturais
em fase inicial o de toda a Amazôniã. Legal,
e ao meio ambiente, seguindo, aliás. processo
com apoio da FAO.
semelhante ao oco_rrido nos países desenvolAcreditamos que a implantação total do zovidos e que, por sua vez. também de reverter
neamento agroMecológico se transformará em
esta situação.
instrumento de suma valia e servirá de refeO prtmeíro exemplo da atividade predatória
rência para a lógtca ocupação da Amazônia
em nosso País foi a devastação .Pa Mata Al~n
Legal, com a vantagem de minimizar os danos
tica. Restam do exuberante ecQssistema enà ecologia.
contrado. peJos des_cobrídores portugueses
Paralelamente, a Sudam, com o apoio da
apenas os preciosos remanescentes contíOEA, executa o estudo dos vales Amazónicos
nuos preservados nos Estados do ~pírito
- Acará, Mojú, Araguaia, Trombetas, Branco,
Santo, Rio, Bahia e Rio Grande..Qo S~L Ain9,a
Madeira e Baixo_.Tocantins - que tem por
na esteira do progresso e da civiliz.ação, inicial~marco o fato de que, na Amazônia, o rio determente concentrad_os oo litoral Artântico,_ ficamina o espaço económico, as vias de c.omérram comprometidos os ststem<ts ecológicos
cio e de_ coml!of_çação e;__os critérios q~ assencaracterísticos dessa região, prindpalmente
tamentos das poPulações e de; es.tabelecimen~
no tocante às dunas e aos manguezais.
to elas cidades.
A integração da fronteira Oeste expôs a cobertura florestal do.s_Estados do Mato G:rossoO Brasil está Consciente -de sua problemática ambiental, dtspondo de rico arcabouço
e do Mato Grosso do Sul às transfOrfnãç:ões
determinadas pela implantação e a expansão
lega.! referente à matéri& relacionada com o
da pecuária. e da agricultura. O Pantanal MatomeiO ambiente e seus recursos naturais renogrossense, santuário ecológico ainda em parte
váveis. O c:ódigo flo~estal, o código da pesca,
preservado, sofreu também a ação d"- garima lei de proteção à fauna, a lei que. cria o
pagem e do uso indiscrim.ina_do .de ~rot6Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e os rexicos e produtos químicos poluentes.
cursos naturais renováveis -lBMARNR - o
No sistema ecológico ela Paixada maracódigo .Nacional de Gerenciamento costeiro.
nhense, os grandes projetas agrícolas e os
Há ainda uma série de decretos: o que cria
desmatamentos__e queimadas provocaram um
o Programa de Defesa do Complexo de Ecosprocesso de depredação ambiental,
I?_e acordo com estudos do projeto radam- sistemas da Amazônia LegaJ, portarias e insA marcha da colonização e da integração brasih_ apenas 30% das terras Amazónicas se _ truções normativ~s que se constitlleJ11 em vade novas áreas à e.conomia das nações leva preSfam a atividades agropecuárias, em razão
liosa inStrumentação Legislatriva de Proteção
das características físicas dos seus solos.
do Meio Ambiente e ao Desenvolvimento susconsigo, como inexorável companheira de via_Anterior a toda "Orquestração" internacio~ tentado. FUridamentado tódo esse. acervO legem, a devastação_da_.flora e fal!na e a poluição
gal, a Constituição brasileira configura deJorambiental. A História tem demonstrªdo que na! feita contra o Brasil, o País já tomara provieste _é_um fenômeno__ mundia1, ligado ao de- dências para proteção do meio ambiete amama concreta a vontade política do povo brasisenvolvimento e ao progresso da humanidazónico, .com a exigência do rima .(Relatório
leiro em buscar soluções para a problemática
de.
impacto ambienta.!) para todos os novos proje- do Meio Ambiente. Rec_entement~ com o lanTal fenômeno não é próprio dos paises s.ub- tes; foi começado um zoneamento Agro-Ecoçamento do Programa "Nossa Natureza", foram editados 17 (dezessete) decretos, e envia~
desenvolvidos ou em desenvolvimento, uma lógico da Amazônia legal, sendo que os dos
vez que modelaram seus métodos e estraté- estados de .Rondônia e Mato Grosso já estão dos 7 (sete)_p:rojetos.de lei ao Congresso Nagias nos utilizados pelas nações ricas e de.se.n~ co.mple~s e 9 restan~ encontra-se _em fase_ cic!flaJ,. uma portaria-interministertal e 3 (três)
volvidas, as quais em sua .ânsia de exploração de elaboração; foram criadOs parques nacioportarias ministeriais, todOEi voltados para a
se comportaram em toclo o mundo como pio- nais, re~~rvas ecol6gfcas, áreas de proteÇão
problemática ecológica, principalmente na reneiras na aplicação da tecnologia predatória.
ambiental, bem como delimitação de áreas gião Amazónica.
J-listcr.lcamente a ocupação ·da eomazônia se indígenas, algumas das qL1ais mi'linrEs do que
Quanto à infra-estrutura atuàl, denodados
muitos países EuropP.us.
~:<in~::Pl<" ;::, uma e<::onomia b.:~seada no forneci·
esfo1Ços estão sendo dedicados para o seu
índice de mercúrio lançado na bacia do rio

ltacaiúnas, afluente do Tocantis, pei'deu, certa-
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contínuo aperfeiçoamento- e fortalecimento,
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nais específiCas. a disponibilidade de recursos
gião, coberta por florestas tropicais até que
adicionais suficientes, em termos concessiose concluam estudos sobre novos critérios.
nais, para a realização de projetas de proteção
reza, com objetivos de conter a ação preda~
O Minter, através do pacto Amazónico, em
ambiental nos países em desenvolvimento.
tória do Meio Ambiente e dos recursos naturais
estreita ligação com o Ministério das Relações
renováveis; de estruturar o sistema de proteMais ainda, a cooperação internacional para
Exteriores, Ministérios setoriais e Governos
a proteção do meio ambiente deve incluir o
ção ambiental; de promover a educação amdos EstadOs e_ com respaldo da organização
livre acesso à informação científica e a transfebiental; de regenerar o complexo de ecossisdos Estados- americanos - OEA, executa
rência sem fins lucrativos aos países em detemas afetados pela ação do homem; de auações com os países vizinhos da região, por
sem~olvimento, das tecnologias não contamimentar a proteção às comunidades indígenas
meio de programas bilaterais de recuperação
nantes e aquelas destinadas à preservação do
e às populações dediCãdas ao extrativismo na
e desenvoMmento de áreas marginalizadas de
fronteiras.
- ·
meio ambiente.
_
região Amazónica.
Os paíseS que possuem armamentos atóEmbora reconheçamos erros advindes da
O nosso esforço não se esgota aqui, com
micos e de outras espécies para destruição
ocupação descordenada da Amazônia, é misas medidas já tomadas, pelo contrário, a rester que se aceite a atenuante de que a quase
ponsabilidade de homens públicos nos con- - em massa devem cessar imediatamente com
todas as provas e experiências com estas artotalidade de sua superfície está preservada.
clamam a prosseguir na busca de soluções
madas e promover ativamente a sua eliminaVejamos, por exemplo o fato de que em toda
que possibmtem a elaboração e implemenção portanto, os ministros dos paises latino-aa margem esquerda do Rio Amazônas, com
tação de uma política ambiental programática
mericanos e do Caribe. Estão convencidos de
e que corresponda a obrigação que nos cabe
mais de 1,2 Milhões de Km 2 , há uma densique a solução para nosso planeta ameaçado,
dade demográfica de apenas 0,4 por Krrf.
perante às gerações futuras de lhes passar
faz necessária uma cooperação de nível sem
Tóâavia,junto da experiência adquirida, es- um mundo convenientemente desenvolvido,
tamos enviando esforços para que, no futurO,
precedentes entre os países industrializados
conciliado com a necessflria e indispensável
e os países em desenvolvimento, em beneficio
o processo de ocupação daquela região seja
pres_ervação ambienta] e com uma estrutura
das gerações vindouras.
corrigido, a fim de concluir o desenvolvimento
social. Quiçá mais justa.
Além disso, os Ministros aprovaram a seNa declaração de Brasl1ia, os Ministros de
económico com a necessária preservação
guinte_ noção:
Estado encarregados do controle ambien~l.
ecológica.
'To dos os paises Latino-Americanos e do
O programa "Nossa Natureza" criou o COn- E os representantes dos países partipantes,
Caribe apartaram o seu apoio e solidariedade
selho Superior de Meio Ambiente - CSJV\A, (América do Sul, Central e Caribe), acordaram
ao Governo do Brasil pelos ataques injustos,
presidido pelo Presidente da República que concluir seus trabalhos com uma "Declaração
que vem recebendo pelo exercício de sua socongregará à política superior do Melo Am- de Brasília", a saber:
berania da legítima utilização dos seus recurbiente. E portanto, o órgão político por exceOs países da América Latina e do Caribe
sos naturais". Lamentamos apenas, que tais
lência.
reconhecem que a urgente necessidade de
fatos importantes, nao tenham alcançado a
Outros programas voltados para o controle encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimínima divulgação.
-:_:__
mento sócio-econõmico e a proteção do meio
do Meio Ambiente: Programa de CõrlfrOle da
Não se pode dissociar problemas ecológiambiente, através de um controle adequado
poluição do ar por veículos automotores cos no 3 9 mundo com prOblemas da pObreza,
Proconve; o Programa Nacional de Coritrole dos recursos naturais e um controle dos imdo qual a dívida externa _é um poderoso _agrada Qualidade do Ar - Pronar e o Programa pactos ambientais, é uma preocupação covante.
Nacional de Controle da Poluição Industrial mum da mais alta prioridade para os países
O Discurso do Brasil_ que é acusado pOr
da região. f::st~- reconhedme11to expressa a
- Pronacoop.
ingêrluos de nacionaliSta ou sob Influência miOutrO Projeto é o de prevenção, controle indissolúvel relação que existe entre os assunlitar, é absolutamente idêntico, ao de todos
e combate à Poluição Marinha na Costa Brasi- tos ambientais e o desenvolvimento sódo-e-os Países da América Latina, especialmente
leira, em cooperação com o Programa das conômico, bem como a obrigação de asse-os_amazônidas_.
gurar o ap-roveitamento sódo-econômico,
Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD, a Organização Mãrítima InternacionaJ bem como a obrigação de assegurar o aproN- DA POltfiCA INDfGEN!STA
-- CMI, contando ainda com a participação veitamento racial dos recursos, em beneficio
das
gerações
presentes
e
vindouras.
Ao Ministério do Interior cabe a responsados Estados de São Paulo, Rio de JaneiiO,
bilidade de assistir às comunidades indígenas
Os Ministros reaftrmaram o princípio de que
Bahia e Rio Grande do Sul, através de seus
brasileiras, sendo o objetivo desta política a
Órgãos de Meio Ambiente, bem como da Pe- cadã EStado tem o direito soberano de administrar livremente seus recursos· naturais. Não
orientação da valorização cultural, impedindo
trobrás.
obstante, isto não exclui, antes pelo contrário
sua desarticulação, a degradação de suas ecoO Brasil possui, até nossos dias, quarenta reforça, a necessidade da cooperação internanomias e autonomias tribais, dando-lhes c~
e duas estações ecológicas, entre elas deze- cional a nível sub-regional, regional e global.
mo seguran~ os m_ecanismos de preservanove na Amazônia, somando-se a essas áreas Os Ministros enfatizam também que a solução
çãu, delimitação e demarcação de terras.
de pr-oteção ambiental, vinte e nove Parques do problema da dívida externa e o estabeleDificuldades de ordem técnicas s_e apresenNacionais e quinze Reservas Biológicas.
cimento de uma nova ordem económica intertam bem como as administrativas, como reNosso Governo, profundamerite sensfbilizã- riacional justa e eqüitativa, são condições insultadO da dispersão dos grupos indígenas,
do com o fatos que v_em afetando _os ecossls_.. dispensáveis para garantir o processo demodas enormes_ distâncias do território nacional,
temas brasileiros, principalmente a floresta crático na América Latina e no ·canbe, a prosobretudo na Amazônia com suas dimensões
continentais e, ainda, pela excassez dos meios
Amazónica. e outros, com conseqüências da- moção da segurança e da paz na região e
nosas para os seus recursos florísticos, hídri- o desenvolvimento econômico e social contide que se dispõem para a concretização das
cos e climáticos, volta toda a sua atenção na nuado, que é a única alternativa possível para
metas e propósitos de assistência permanente
busca das melhores soluções para evitar e o aproveitamento racional dos nossos recur-de que tanto necessita aquela região e os que
nela vivem.
reverter toda a situaçao que pbssa implicar sos naturais para satisfazer as necessidades
em prejuízo ecológico com suas conseqüên- de nossos povos.
__ _
Somente a partir de 191 O, com a criaÇão
cias para o comportamento -e inodo de vida
A dívida nao pode ser paga nas condições
do SPI - Serviço de Proteção ao fndio da pop~ação brasileira
a questão com-eçou a ser tratada com mais
atuais, ainda que aumentando a fome e a mirespeito.
Em face da preponderante preocupação es- séria de nossos povos, nem com mais subdetar ungida à Amazônia, providências einergen- senvolvimento e a· conseqüente degradação
Com a expansão da fronteira econômicci,
ciais foram determinadas, eritfe outras, a sus- de nosso meio ambiente.
direcionada à Amazônia e ao Centro-Oeste
pensão temporário dos incentivos fiscais e créÓrgãos financeiros internacionafs devem
do País, tomou-se imperativa, em 1967, a criaditos oficiais para empreendimentos na re- - assegurar, por melo de facilidades institudoção da Funai.
consubstanciados no programa nossa natu-
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Hoje esta população alcança a marca dos
220.000- índios, distribuídos em 200 grupos
étnicos diferentes falando 170 icl.omas e dialetos. Na época da colonjzação do Brasil,_ estimava-se em 2 milhões a população indígena.

tenção de projetas de formação de seringais
de cultivo, ampliou-se a assistência técn[ca
ao$ produtores de borracha e incremento_u-se
a produção de mudas de seringueira.

Temos no País_ 467 reservas inOJgenas sen-

e s_lgnificativo desenvolvimento, hoje existindo

A área de pesquisa registrou um grande

Abn1 de 1989 .

ser reserva d_a_s áreas da me_sma para assentamento da reforma agrária.
A região Centro-Oeste, cpm os Estados que
integram também a Amazônia, ocupa quase
114 do território, abrigando mais de 10,4 milhões de brasileiros, _ou seja, cerca de 7,2%
do total. A reg_ião responde por api'oximada~
mente 3,7%_ do_.Produto Interno Bruto.
A taxa média de cr~sc:imento da população
é de 4,0% a.a. quase o dobro _qa média nacional. Na década de 70 a região recebeu mais
de 1.200.000 migrantes.
Não podemos nem devem_os ignorar que
nosso País.dispõe, no Centro-Oeste e_ na Amazônia, das inalares reservas d_e_ terrÇt_s a_gricul~
táveis do mundo, ainda não utilizadas, como
também-do niaior potencial de energia didroelétrica, exatamente a menos poluente _e indiscUtivelmente a mais econômica, fatores que
determinam, ·com o seu uso adequado, forte
poder de competição que gera preocupações
a muitos países, sem falar nas nossas incomensuráveis reservas minerais ali localizadas.
Tudo isso se constitui num imenso e inalie~
nável patrimônlo dos brasileiros e, no Seu conjuntO, fatores indispel1sâveis para consecução
de um pleno desenvolvimento económico-social da nossa gente. [mpõe:se-nos, contudo,
o dever intransferível de viabilizarmos um modelo, que concilie os Primados da economia,
com rígidos princípios da conservação ecológica.
VencidO_ tecnicamente o desafio dos cerra- _
dos, ~sa grande revolução que está em marcha na agricultura brasileira, multipltcaram~se
em escala sem precedentes as potencialidades da região para a produção agropecuária.
O Centro-Oeste detém 121,8-milhões de
hectares, cerca de 60% dos 203 milhõeS de
hectares de cerrados existentes no País e já
se dest<:~.ca em_ produtos essenciais como arroz, milho, soja e carne bovina,..
A produção de arroz, com mais de três milhões de toneladas, na safra de 86/87, representa 30% do total nacional. A soja, com quase
seis milhões de tonela.d~s. já atinge 35,8S
da produção nacional, enquanto o mi:ho responde por 16%. O efetivo" do rebanho bovino.
com cerca de 40 milhões de cabeças, representa um terço do rebanho nacional.

do 226 já demarcada ou em fase de demar_çooperação técnica e dent11ic;.a, a riível internacação e outras 240 aguardando proCedimen- donal. com países produtores e consuinidotos legais.
...
_
res, estando em fase de_ conclusão os e:stl!dos
No curto espaço de 4 anos do Governo
visando a melhoria-dã. qualidade de nossa bordo Presidente José Samey já forani demarracha bem como a qualidade de nossa mãocados mais de 31 milhões de hectares en- -Oe-abri qualificada.
quanto de 191 Oaté 1985, somente 12 milhões
Foi também merecedora pe atenção espede hectares foram demarcados. Uma área,
dal o processo de organização de seringueiros
equivaiente a 10% do território bra~il_~iro~ foi _ autonômos.
destinada aos índios, ou s~ja, 82 n1:U'1ões de
N_a última década inaugurou-se na Amahectares. Nesta área, comportariam 13 países, zônia 15 centros de treinamento visando mePortugal, Albânia, Áustria, B_ulgaria, Cuba, Ho- - \horas no padrão de qualidade do eJÇ:trativismo.
landa, Israel, Ltbano, Nicarágua, Bélgica, D1naNão foi esquecida também a assistênda
marca, Hungria e Suiça ou os Estados de São médica, qdontológica e sanitária aos serinPaulo, Paraná e Santa Catarina cabendo a ca- guelras e suas familías, através de unidades
da índio o equivalente a 400 hectares, enquanmóveis e minipostos de saúde.
to que, em pa:íses ditos preocupados com a
A Assistência Educacional, mediante_ conpreservação das comunidades indígenas, co- tratos oom secretarias estçtduais tomou possímo é o caso dos Estados_ Unjdos~ da América, vel a reali.4ação do sonho do saber ler e escreesta equivalência cai para 20 hectares/índio.
ver daquelas pessoas carente_s. _
Nos últimos 20 anos O. quadro ·da política
Para que toda esta estrutura funcione a co_ntento, a Funai conta Com_340 pOstOs ·avança::- da borracha revelou uma sensível melhora em
dos, prestando assistênci.;a médica, educado- sua situação e apesar de sabermos ser imposnal, produtiva. Mantendo as tradições e LfnsNeT reverter totalmente o quadro do êxodo
guas Mater. _
dos seringueiros das suas respectivas áreas
O Brasil é, sem sombra de dúVida., 0 País -- de extrativlsmo, os que Já ficaram estariam
que mais investe na valorizaçª-o, preservação
sendo devídamente reconpemsados não fase respeito às questõ_es indígenas em todo 0
sem os_ baixos preços da bo_rras::ha, Impostos
Hemisfério Sul.
pelas naç_ões ricas importadoras desse proMais uma vez não se pode dispensar de duto.
mencionar que 0 problema indígena, embora
Conta hoje o Brasil com mais de 100.000
sendo urna questão a qual o Brasil conscien- hectares de seringais, fora da Amazônia úmitemente atnbui relevância; não pOde ser disso_- da, que breVemente estarão em franc;;~ produdado do elenco das nossas. grandes priori- ção, valendo registrar o fato de que a Bahia
dades de País ainda pobre: ApopUlação indí- deverá manter a_ posição de maior produtor
gena brasileira, de 220 mil índios. representa brasileiro.
apenas a metade da população da fravela "RoVI _ DESENVOLVIMENTO DO CENTROcinha", no Rio de Janeiro.
O.E;:STE
O Brasil é um País sem similar _quando se
fala em integração radal,_oão h_â diScriminaAlternativas para diminuir a pressão econô:ção de côr, crença, raça, etc., nas escolaS, mica sOb!'e a Amazônia.
escolas de fronteiras, cJube.s. empresas, etc.
A Região Centto~Oeate, com seus quase 1/4
exemplo disso é a existência de Qovernaâores, - do território nacional, abrigando mais de 10,4
ex-governadores, ministros, parlamentares, niilhões de brasileiros, ou seja, cerca de 7,2%
descendentes de sangue indígena,
_ do Brasil, teve seu desenvolvimento regístrado
A participação da região na produção brasiNão podemos deixar de citar os 1,5 milhões a partir da década de 1940, quando o então
leira ~e grãos é superior a 22%, mais de 14
de cabla<:os vítimas do aviltamento dos pre- Presidente Getúlio Vargas lançou a "març!'ta
milhões de toneladas. Mais ainda, no total de __
ços, hiprocrisía dos ricOS contra os seringuei- para o Centro-Oeste"', criando-se as cblônias
128 milhões de hectares aproveitáveis para __
ros que foram abandonados na Amazônia.
de Ceres__e Rialma e a região de Dourados.
lavouras, apenas 1Omilhões de hectares estão .
A partir daí foi a região que mais c:resceu no_
sendo utilizados.
V- DA POLÍTICA DA BORRACHA
País, de 1949 a 1980, da ordem de 10% a.a.
Mas não se esgotam nas atividades de i;se __
O maior fator de desenvolvimento _foi a criaA comercialização e a produção da borra~
cha no Brasil foram conduzidas e estruturadas ção- de Brasília nã. década de 60, auxiliada agrícola as potencialidades regionais do Cen~ --_
pela extinta Superintendência da Borrac;ha -:- por fatoreS; tais como: deseriVolvimento de_ tro-Oeste.
O setor mineral também re_vela o Centro~
Sudhevea, hoje integrada ·ao Instituto Brasi- técnicas agrícolas pela Embrapa, incentivos
Oeste como detentor de grande participação
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos N_a{u;. fisc!3is, programas, etc. +laje, a região corresrais Renováveis, órgão hoje vinculado ao Mi- ponde com cerca de 20125% Qa produção ---no total das reservas brasileiras de amianto ·
nistério do Interior, A_,c:_,wgo da mesma ficava de grãos e possui o 2 9 rebanho bovino.
(99% ), cobre (23%'), níquel(86% ), manganês
(5%) e estanho (61% ). A produção de fosfato
a comercialização, concessão de crédito para
Fato mais relevante da agricultura brasileira:
na região já apresenta 26% do total nacional;
custeio, arrecadações de taxas, exames_ e an_á- _é a maior fronteira ag_rícola do mundo, que
lises dos pedidos de importação de elastô- tem servido de anteparo à Amazônia. OutrO a de ouró- cerca de 28%; a de nióbio 49%;
a de cassiterita 54% e a de calcário 11%. As
fator importante a se destacar diz respeito à
meros e registras de faturas.
Hoje, através de convênios com instituições reforma agrária, q:ue, pOr ser a região de maior perspectivas para investimentos minero-inestaduais e municipais, incentiVa-Se a manu- _ fronteira agrlcola ainQa não expl_ora, devem dl.wtriais são enormes.
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Integrada pelos Estados de Rondônia,_
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e

Distrito Federal, abrangendõ 409 ffiunidpios,
a região entretanto, ainda apresenta nível de
renda inferiores às médias nacionais, reque~
rendo, portanto, grande esforço de desenvolw
vimento.
Do ponto de vista operadonal, expressivo

elenco de programas especiais encontra-se
em fase de execução ·ou formulação no âmbito do Minter, sob coordenação-da Sudeco,

envolvendo compromissos já assumidos com
estados, municípios e, inclusive, organismos
internacionais de fomento, dentre esses se
destacam o Programa de Desenvolvimento da
Amazônia e o Inventário Munfdpal com Aplica-

ções Integradas (lmpai).
Tais projetes e programas estão sendo obje-

to de avaliação e redirecionamento, para ajustamento ao contexto das novas políticas propostas, reconhecendo-se, entretanto, que os
mesmos podem continuar a exercer papel de
destaque na conduç~o da questão regional.
Esta é uma" reQ-ião que· responde bem às
decisões de investimento.
Ao final da década de 70, em apenas três
anos foram incorporados na região mais de
dois milhões de hectares ao processo produtivo. A presença competente, cada vez maior,
do empresariado privado, investindo na agricultura, produziu retornos compensadores.
Ertb histórico foi reduzir os investimentos
públicos, ficando a região a depender apenas
dos investimentos privados. Não fosse isso,
o Centro-Oeste seria hoje o maior celeiro do
BrasiL Temos uma grande crença no empresariado que atua no Centro-Oeste.
Após a conclusão das eclusas de Tucuruí,
os rios Araguaia e Tocantins tomaffi-se navegáveis, possibilitando a formação de um corredor de transporte intermodal com a malha
rodoviária já existente e estruturada a partir
da Belém-Brasilia, com o sistema ferroviário,
a ser Implantado a partir da construção da
norte-sul, ligando Luziânia a Açailândia, no
Maranhão, e daí até o porto do ltaqui em São
Ltús,já com 107 Km construídos, e a possibilidade de implantação de uma ferrovia ligando
Vilhena, em Rondônia, a Anápolis, Goiás, passando por Cuiabá.
Estará então criado o corredor de exportação tão justamente reclamado pelo CentroOeste. que lhe viabilizará a integração de mercado com o Nordeste e o Sul/Sudeste, e o
exterior, pelo acesso de seus estados aos portos de exportaç~o de ltaqui, em São Luís/MA
e Tubarão, em Vrtória!ES, e Bélérri e Vila Con-

de/Pará
As possibilidades de aproveitamento econó-

mico do pantanal com adequada proteção
ambiental, são expressivas: área irregável de
240 mil hectares; potencial hidráulico de 1280
MW; 25-0 milhões de m 3 de madeira aproveitável; presença de manganês, ferro e calcário.
VII- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enftm, Senhores parlamentares, foi-nos deixada de herança uma imensa região cobiçada
pelas grandes potências, antes mesmo de saberem o que nela encontrariam. E hoje, que

a Amazônia começa a revelar seus_s~redos,
-gr_aÇas aos satél~es ese_i?es q_~:~e a cada minuto
passam por sobre nosso continente;· graças,
ainda, aos estudos de dedicados e éfUténticos
ecologistas (biólogos, químicos, meteorologistas, botânicos, e[)genheiros ~ profiSSionais
especia1iStãs em assuntos do meio ambiente)
tantO braSileiros quanto estrangeiros, subtamente mais uma vez, aguça-se a cobiça do
mun·do em relação à Amazõnia e, como conseqüência, sofremos todo tipo de agressões
por causa da mesma.
VaJeriã recapitular aqui os fatos referentes
à Amazônia:
- É a maior reserva "florestal do mundo,
com ·go% de sua reserva original não apenas
intacta mas também virgem, nunca pisada pelos pés humanos, nem mesmo pelos índios,
que não chegam a 160 mil, na área ari1-az_õnlca; (97% da noresta densa),

__:.É a mãíór reserva biológica do mundo,
em todos _os seus aspe.ctos, preseiVada quase
que intacta até esta data.
- t provavelmente a maior reserva mineral d6 mu-ndo, Contendo inclusive mínérios raros, como nióbio e paládio, este hoje da maior
Importância, em face do novo método de fusão nuclear qu~ utiliza água pesada e requer
um bastão de cobre e outro de paládio para
seu processo de eletrólise. _Só a reserva de
hematita da serra dos Carajás é estimada em
1a bilhões de toneladas, cujo aproveitamento
levará 500 anos para concluir. To da esta reserva de minérios, já foi avaliada em tn1hões de
dólares.
O Brasil precisa sensibilizar para o problema
da exploração mineral, adaptando-a ante a revolução tecnológica. Há uma grande diferença
entre recursos minerais e riqueza proveniente
dos recursos: -minerais. Exeiriplo:- a cerâmica
substituindo o aço, em motores. Fat:;)sjá noticia"dos, dão conta de que o Japão estará produzindo motores cerâmicos daquf a 3 anos.
Isto quer dizer que o aço, pelo r.1enos da indústria de motores, se tornará_ obsoleto.
-Possui, juntamente com o Centro-Oeste
brasileiro, as últimas reservas de terras agricultáveis_do mundo,_ estimadas eoo
1.470.000Kn12 na Amazônia e 128.000f'Crril nO
C.entro-_Oeste, Perfazendo L!_m total qe'_
1.603.000Km2 •

como TOi tudo isso preservado? Já vimos
que tudo isso foi salvo da destruição pela polític_a de "Porta Fecl}ada" e de sec_reti~mo, praticad_á Pelos colonizadores portugueses, e levada adiante por muito tempo pelo GoVerno brasileiro, que só recentemente começou a explo~ação da _mesma, em larga escala. por dois
grandes motivos: primeiro, o medo da ganância- e cobiça internacionais, tão claramente demonstradas através da nossa história, bem como de atOs recentes, que levãr-a:m-nos ao programa de "ocupar para não entregar""; segUndo, pela necessidade de_ se levantar divisas
a fim de pagar os juros de uma dívida que
já foi na verçlade pagã, mas cjue os agiotas
internacionais, travestidos de banqueiros, continuam cobrando e nos ameaçando por ela
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Essa ocuPação- correu com pOnto~- negativos ~ positivos, que temos de confessar.
-No afã de ocupar os espaços "vazios"
e cobiçados pelo mundo, houve, sem dúvida.
pouco planejamento, ou planejamento erróneo, na ecolha das áreas para colonização,
como no caso da Rondônia- onde até agora,
diga-se de passagem, apenas 12,6% foi desmatado, uma situaçao considera'da completamente reversível- tendO-Sido utilizados o métodos tradicionais de corte e queima da mata,
que náo são adequados à preservação do
meio ambiente, mas difíceis de coibir, por nio
haver outras alternativas disponíveis aos agri~
cultores.
·
-

Sob pressão econômica-social, permitimos_
a garimpagem de áreas que deviam ser mine-radas industrial e racionalmente, para maior.
-Sob pressão econômico-social, permitimos a garimpagem de áreas que deviam ser
mineradas industrial e racionalmente, para
maior aproveitamento dos minérios, como o
ouro, com o conseqüêfifé desperdício do mesmo e a agressão ao ambiente nas áreas de
garimpo, pelo uso desenfreado do mercório,
que, convém lembrar, já foi proibido por resolução dos órgãos compétentes;
-No afã de obtermos divisas para pagar
os dividendOs Cobrados pelos agiotas intemadçmais, permitimos que madeireiras exportassem, em toras, milhões de metros cúbicos
de madeiras preciosas para o mercado exterior; comércio este ora proibido p€los órgãos
competentes;
-Pela mesma razão acima, perrilitimos
que agências de financiamento do Qoverno
financiassem projetas agropecuários em área
imprópria, causando devastação de trechos
da mata, inclusive por firmas multinacionais,
como veremos abaixo;
-Na ânsia da busca do ouro, da c_assiterita
e_ da madeira, garimpeiros e cOlonos invadiram áreas ocupadas por índios, com canse-_
quente violência ffsica e cultural ocorrendo em
área de fronteira, onde o braço da. lei chega
tardio e corri grande dificuldade; sitUação esta
ora remediada pela criação :de gigantescas reservas indígenas e de florestas nacionais;
-Mais uma vez, pressionados para desenvolver internamente e angariar divisas, construímos hidrelétricas em regiões inadequadas,
situação esta hoje remediada Pela exigência
de estudos de impacto ambiental para todos
os novos projetas deste tipo;

Pontos Positivos:
Ao detectarmos os problemas ambientais,
através do trabalho de nossos próprios cientistas do lnpa, lnpe, Museu Goeldi_ e das Universidades da Amazônia e de fora da Amazônia,
como nação, tomamos medidas corretivas:
-Criamos o prOjeto "Nossa Natureza", de
proteção ao meio ambiente não apenas da
Amazônia, mas de todo o País;
~Criamos órgãos de proteção ao meio
ambiente, cOmo o CciriSelho Superior do Meio
Ambiente (CSMA.), o Osnama, o Conarria. o
Proconve, o Pronar e o Projeto de controle
e Combate à PoluiçãO Marinha na costa brasileira, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
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e dos Recursos Natur~s_ Rjtnováveis - IB~ e_queimou 10.000Km2 de floresta, apesar de
MARNR;
. terãssi_nado acordo, em conformidade com
-Criamos reservas biológicas, 19 delas na a lei nacional, de que preservaria 50% -da área
Amazônia, florestas nacion~~ (11.550Km?} e - cõrrtOl'e!.-erva florestal, o que levou o já menreservas _indígenas (82.000Km 2 ), maiores do
doruido Dr. Prance a esCrever que, "se as
que várias nações _européias somadas;
corripanhias americanas ~ontinuarem a suprir
-Proibimos a exportação de madeira em
os desfoJh'i!,ntes em qu_antidades como as usatoras;
áã:S- peloprojeto da Volkswagen, a floresta
-Proibimos a utilização do merc:útio nas amazônica rapidamente desaparecerá"_. b
garimpos, nâQ._só_da &rt~~as de tcido
cientistã inglêS corretàmente apontou o dedo
o Brasil; -- --parã os verdadeiros criminoSOS responsáveis
-Paramos todos os financiamentos de
por esta ação nefcista: os americanos que proprojetes agropecuários em áreas de- floresta
duzem e ven.9em 6sdesfolhantes e os alemães
tropical densa.
- - qüê.os u.b1izaraffi, em total desafie às leis brasrAgressào Estrangeira.;- . _
!eiras. E esses~ os povos que hoje nos apon- Não obstante o acima, somos agredidOS
tam éOi:Jló ~~estruidores da floresta". Esta pediariamente, não penas pela imprensa i"ntema- cha não aceitamos. pois nosSos acusadores
clonai mas até por governos estrangeiyos; por
são, eles mesmos, responsáveis pelas maiores
membros dos parlamentos estrangeirOs; por agreSSões ao melo am]?iente, no mundo.
organismos internacionais aos quais nós mesO -inau exemplo do primeiro mundo:
mos pertencemos; e até fisicamente por maluO chamado primeiro mundo consome 95%
cos, como rn::orreu recentemente ao stand da do combustivel fóssil produzido. É neste munErnbratur, na Feirã de Turismo de Milão, qUe
do industrial onde, paradoxalmente, o desperfoi coberto de arda, sangue e la(!Jg, por~- dfcioéaprincipalcausadapoluição.lnúmeros
grupo de "verdes" fanáticos alet'l)ãos.
relatórios indicam que pela redução mínima
-Nossa soberania e direito sobre a Ai-nadOS padrões de Vida; através de uma política
zônia é posta em dúvida por pessoas que dev_e_- · ffia_i~ dinàrrik:a de transportes públicos, pOderiam ter uro mínimo de responsabíffdade, eo:-_ ria cortar dramatiCamente uma das causas da
mooSenadorArnericano.Kasten,queafirmoU pOluição ambiental, que é a queima do cumem público (textualmente)"ao contrário do buStível fóssil.
que os brasileiros pensam, a Amazônia não
AAmazônia brasileira participa apenas com
é deles (brasileiros} mas. de tocj.o~", e a revísta
5% do global do C02 effiitido.A maioria esmaThe New Yorker e oJom,al Wa!l StreetJournal,
g'ádora provém dos países desenvolvidos, pela
ironizam o que chamam de_ "ampJÇão brasi- mencionada queima dos combustíveis fóslE:.!ira" de ser dona da Arnazônia, como se a seis, especialmente pelo excesso do uso de
mesma fosse território ~strangeiro que ambi- automóveis de familias abastadas, que hoje
clonamos possuir e invac;lir.
não se_ conJor~m com um s6 carro e passam
- Crióu-se o mito insustentável de que a
para o segundo e até o terceiro. Até nisso
amaz6nia é o "Pulmão do Mundo", que oBra~
o Brasil tem adotado uma postúfa exemplar
sil estaria ameaçando, fato e~e hoje contespois grande patte dos nossos automóyeis contado pelos maiores cier:t):;i~taS internacionais
sOrriem álcool, combustível não poluente. _
domeioambiente,comooDr.ChileanPrance,
O primeiro ·mundo também conspm_e
c:urador do Kew Gàrden de Londres, uma das
99",5%-do urânio e explode I 00% das bombas
mais respeitadas instituições_ científicas do
nucleares, que t?inta radiação têm e;spa1hado
mundo, que charna isso de uma das "muitaS
pela face da tern . A isso temos de acrescentar
falá<:ias que têm sido ditas sobre a Amazônra·~: oS arsenais atômicos, a nos ameaçar perrna-Criou-se o mito de que os bré\Sileiros es- nentemente com o holocausto nudear. Apetão depredando e arrazando aÃni"azõnia (Con~ nas a União Soviética e os Estados Unidos
da América acuml,liam em seus arsenafs o
forme o Jornal fi Popolo, de Roma). Como
é isso possível se 90% dçi floresta amazônica equivalente a 5 toneladas de 1l'IT para cada
ainda esta ín1act_a, virgem?
hàbitante_ viVo d~ terra, segUndo analistas, o
Tal é o nível de desínform.ação espalhada
sufic:iente para destruí-la 30 vezes. Os males
pelos jornais italianos que um deles, recente- eCó\6gfcos prOVocados pelos seus lixos atômimente, denundou que 500.00Q índios esta- cos são em proporção inimagináveis, cujo clivam sendo removidos para a construÇão de
me:nsfonamento não pode ser feito de modo
hldrelétrica, quando toda a população brasi- claro pelo segredo que os envolvem.
leira indígena mal chega a 200.000 pesSoas~
- Enquanto boa parte da população do mun- Críou~se o mito de que as derrubadas
do- em desenVOlvimento vive em habitações
da Amazônia já atingiram 20% da floresta e
miSeráveiS sem água, sem luz elétri_ca sem
que no ano 2020 não ,mais haveria. floresta
refr~geração, a República Federal Alemã, para
amazônica, quando na verdade está compro- darUm só exemplo, iniciou recentemente um
vado, através de_ esty.dos. de fotos dos satélites programa de-recolhimento de refrigeradores
americanos, feitos pelo lnpe, que os deSmata~
deiXados nas ruas por seus proprietários, com
mentos atingem em tomo de 5% _da amazõnia o objetivo que 6 gás de freon das unidades
!egaJ e que muitas das queimadas registradas rem-geradoras não venha atacar aj '. combalida
ocorreram nos capÇl_es e cerrados da periferia, carn~da de ozõnio- da atmosfera. Quanto a
fora da área florestal, acrescentando-se o fato
eSte "furo"- da ca!Í:lada de oiônio atribuído
que a pior delas, que ocorreu na floresta, foí
áo CFC, dorofluorcatbono, decorre ele do ex~
levada a cabo pela multinacional Volkswàgeri, CéSsiVo uso dos "sprays", fefrigeração, etc,
que utüíz.anóo des_folh.!IDle;~_, em 1974, destruíu
84% dos quais gerados nos países ricos.

e
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Soluções Passiveis:
Qual a solução para o problema da exploração radonal da Amazônia? Como diz o já
mencionado Dr. Prance, "não é (ainda) conhedda a madeira de se explorar a floresta úmida
amazônica _de uma maneira ecológka e economicamente correta" (Pram:e 1978), com O
que concordamos. Sabe-mm> ainda que não
há qualquer institUição _internacional re3Jmerite especializada e com experiência nesta área
A problemática global amazônica é conhecid~
mesmo por instituições brasileiras, e são estas
as que eventualmente encontrarão as soluções possíveis para a mesma.

A maior solução que encontramos foi a promoção do Centro-Oeste como zona de c:ontenção e de absorção da corrente nilgrat6ria,
que tenderia a se movimentar para a Amazônia. Em seguida tomamos medidas para sustar todos os projetas na Amazônia, que possam agredir seu meio ambiente. E, finalmente,
criamos o projeto ''Nossa Natureza", que en~
gJoba uma série de medidas normativas e de
entidades que estudarão a melhor maneira
de se ocupar a Amazônia com um miíúrno
de desgaste para o meio ambiente.
Cdtldusões:
1. Evidentemente o Brasil (gqvemo_ e ~
i:iedade), agora mais do que no passado; pOdee deve tomar providênc::ias efetiv.ãs de curto,
médio e longo prazos que a questão amazônica reclama, não apenas para satisfazer a opinião pública, interna e externa (embora a externa pareça mais uma encenação ou um biom~
bo para ocultar outros propósitos, tais como
os da década dos 50), mas sobretudo porque
é do no~o intf.;resse e conveniênda.
2. Além da açào efetiva dos ministérfos
adequados e dos respectivos estados ama.zônicos.envolvidos, o Governo conta-hoje com
técnlcos e instituições brasileiros capacitados
a estudar.. reformular, planejar e executar tarefas e ações específicas nesse sentido, taiS cOmo: lBJ\1ARNR, Basa, lnpe, Sudam, DNPM.

lpea, CPRM. CVDR, Suframa, NAEA da UFPa,
Instituto de Pesquisas da Amazônia, Instituto
EmUlo GÕe!di, Petrobrás, Eletrobrâs, DocegeJ,
Embrapa, IBGE, HidroseiVice, Grupo CaemJ
e outros mais.
3. Ê evidente também que o Brasil deverá
acofuer toda real contnbtii!;ão que vier dO exte~
rfói" para esse objetivo, particularmente as de
natureza técnico-dentifica e firiiifl.ceira. Ma_~.
certamente, não vai aceitar a "propOsta oficial"
da Associação Mundial de Ecologia e de 1O
outros países para o "tombamento da floresta
amazônica, em territôrio brasileiro'' (Cf. O GJOi.bo, 4-3-89, pâg. 9). lsto seria o tombamentode mais da metade do Brasil. Será isto ingeriuidade, utopia, desconhecimento ou ousadia?
4. _O grande desafio que nos deve fmpulsionar: conciliar eé:onomia e ecologia,
~ ·
5. É preciso que a União, os estad,as_e
as municípios (esta é urna tarefa comum, de
responsabilidade indivisível), através de seus
órgãos e instituições encarregados ex-offido
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do assunto, apliquem com rigor é presteza

os dispositivos pertinentes da nossa Constituição e das leis já existentes, possivelmente
complementados por novos estatutos, diretrizes e planos.

6. Tornava-se· iôarspenSáVeídisciplinar,
ora disciplinado, as atividades florestais e mineradoras da Amazônia, em particular as ma-

deireiras, serrarias, fomos de carvão vegetal
e os garimpos, e atê mesmo a·caça e a pesca.
Aliás, à garimpagem deveriam tocar áreas especiais e adequadas a essã atividade complementar, onde custos e outras dificuldades (por
exemplo, implantação de maquinaria pes::tda)
não justificariam os err\preencümentos industrializados que, por sua vez, devem ser condicionados, controlados e responsabilizados por

suas transpressões, com éLcriação de decreto
alterando Código Florestal, junto ao progra~
ma "Nossa Natureza".
7. Diferentemente do_ que ocorria há duas
ou três décadas, pelos efeitos da corpunicação
difusa -que hoje se processa no Brasil, a cons~
ciência ecológica, que já permeia inclusive
nossa juventude, contagiou parte ponderável
da sodedade brasileira. Respalda~se ela agora
não apenas em sua organização institucional
(Título VIU, Capítulo VI da ConstitUição da República Federativa do Brasil), mas ainda em
sua representação política e nas leis complementares pertinentes, garantindo assim melltores definições de princípios e de práticas,
e exigindo sua observância no setor, sob pena
de ilegalidade.
J

8. Ainda que o objetivo dessa "polêrnlca
amazónica" seja aparentemente justo e aceitável, de preservar a floresta amazônica contra
as agressões que este ecossistema vem sofrendo, essa é uma responsabilidade e tarefa
brasileiras, dispensando-se a "tutela externa"
ou "condicionalidades políticas", inaceitáveis
a qualquer nação soberana.
Tal como no regime nacional, na organizaç!o do Estado ou nas características de sua
sociedade, também na administraçãO de seus
recursos não caVe ingerência externa.
Mas o Brasil aceitará, com responsabilidade
e sabedoria, a contribuição da comunidade
técnico-científiCa internacional que, por sua
competência, possa ajudá-lo a evitar erros de
outras nações e sanar os aqui cometidos.
A ajuda financeira tão fcdada, até agora está
restrita à retórica, poesia, ingenuidade e no
máximo insinuações inaceitáveis.
9. Devemos prosseguir com zoheamento
agroecológico até que toda a Amazônia tenha
sido claramente delineada em suas áreas que
não se prestam à ocupação humana e aquelas
que podem, com os devidos cuidados, ser
aproveitadas.
10. Devemos reexaminar a política de minérios, dando à mesma a nexibílidade que Õs
tempos modernos requerem, e incentivando
a utilizaçã_o de métodos e equipamentos ·de
última geração.
11. A "história" é veiha, como já mencionado em 1946, surgiu na Unesco a idéia de
fundar um instituto internacional da hiléia
Amazónica; em 1948, assinou-se nesse sen-

tido a conveção de !quitas (Peru), de que se
absteve o Brasil, temendo fosse iniciativa de

~:~:·~~~~~~s/e~~~;::~~ ~=:~
do-se apenas o principio de que cada pessoa
tem uma opinião, antes mesmo de ter um
convicção. E agora retoma o tema que, entre
outras_ facetas, apresenta duas novas bandetras: o da defesa do meio ambiente e a da
sobie\riVê-ndadoSíridios.Soberana,porémes-peremos continue apenas a Bandeira Nadona!.
Como subestimamos a preocupação ecológica do mundo, em troca 0 mundo substimou
nossa sensibilidade política.

-

12. É preciso evitar oS dois extremos: o
dos ecologistas ingênuos, que desejariam fosse a Amazônia apenas uma reserva extrativista
ou, pior ain<;ia, uma região inCólurr~e _e condenada ao imobilismo, e a dos "xenófobos", que
não admitem sequer opiniões sensatas do exteriõr. --- --Na verdade, os ingênuos cometem três
equívo-cos:
a) Esquecer que ?I História da Humanidade
Se conf~.md~ _com a t~ntativa de .controle -e_
uso das forças e virtudes da natureza;
b} Admitir que, sem ação predatória do homem, as espécies se conseNariam, o que cuJ.
paria o homem pelo desaparecimento dos dinossauros e de outras espédes pré-históricas;
c) Esquecer os mecanismos naturais de
renegeração ecológica, que tomam a natureza
mais resiStente do que se imagina:
13. A propoSta dÓ "Lago Amâz.ônico", de
1966, do HUdson lnstitute Americano, deixaria
hoje perplexos os ''verdes" do hemisfério norte; uma idéia, aliás, que contou inclusive com
simpatias de organismos internacionais que,
hoje estremecem diante de qualquer modesto
projeto hidroelétrico na área.
Na realidade, _o que mais nos deve preo~
cupar é;que a ocupação da Amazônia é objeto
de fantástica ignorância internacional: é transmitida à opinião pública externa como noticia
"quente" por meia dúzia de correspondentes
jornalísticos de "especializada" em assuntos
de natureza técnico-científica, ou de colhidos
em_ fontes dedicadas a impedir o desenvolvimento econômico do Brasil.
14. - _:A população da Amazônia Legal (Ron~
dônfa,- Aàe, Amazonas, Roraima, Pará, Nnapá, oeste do Maranhão, norte do Mato Grosso
e norte do Tocantins: cerca de 12.900.0Ci0
habitantes} pode fical tranqüila. Não será largada à sua sorte, não será marginalizada nem
condenada ao ostracismo ou ao imobilismo.
A Amazônia não é "museu", "laboratório" ou
-uma ChOSsegardée da Humanidade. É:, antes
de tudo, uma terra promissora, sobretudo de
·seu próPrio poyo!
Muito obrigado.
~- O SR. PRESIDENTE .(Nelson Camefrç)
- Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser
lido pelo Sr. 1~ Secretário.

É lido o seguinte
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PROJEI'O DE LEI DO SENADO
rt:o ~9, DE 1989

Dispõe sobre aviso prévio- e·dá outras
providências.
O Congresso Nadánal decreta.
Art. 19 O aviso préViO, de que trata o CapítuJo Vi, do Título IV, da Consolídação das Leis
do Trabalho, será concedido na proporção de
trinta dias aos.empregados que contem até
~rn ano_·çle serviço na mesma empresa.
Parágrafo único. Ao aviso prévio previstq
neste artigo, serão acrescidos três dias por
ano de serviço prestado na mesma empresa,
·até o máximo de sessenta, perfazendo um total
de até noventa dias.
Art. 2 ,· E s:ta 1e1· ent rar ã em VIgor
·
n a data
de sua publicação.
Art. 3~ _Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Pretende-se com o projeto de lei sob exame,
oferecer regulamentação ao disposto no inci-so- XXI, do art. 7~, da Constituição Federai,
que assegura aos empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho aviso pré-vio proporcional ao tempo de. serviço, sendo
no mínimo de trinta dias. Como se vê; deve
a lei regulamentadora da norma constitucional
ater-se a duas concücionantes básicas: observância de um período mínimo de trinta dias.
independente do tempo de serviço prestado
pelo empregado à mesma empresa; e fJXação
de urna proporcionalidade, em face do tempo
de serviço contado, em razão do mesmo con~
trato de trabalho.
É em atenção a essas duas condições exigidas· pela Carta Política de 1988 que estamos
propondo a concessão do aviso prévio igual
a trinta dias para os empregados que tenham
até um ano de casa e, a cada ano trabalhado,
sendo adicionado três dias, até um máximo
de sessenta._lsso significa que um empregado,
com mais de vinte anos de serviço prestado
na mesma empresa, terá direito a noventa dias
de aviso prévlo, pois, serão contados os trinta
do pritneíro ano, aos quais, serão acrescidos
os sessenta do perfodo posterior, correspondente aos demais anos trabalhados.
A matéria não oferece maiores dificuldades
de entendimento ou de conveniê-ncia, visto
que, segutido penSamos, é bastante parcimo-niosa a ,proporcionalidade de três dias, fixada
como acréscimo- a cada ano de serviçO""prestado pelo empregado, limitado ao máximo de
vinte anos, com o que se terá, potencialmente,
o aviso prévio podendo chegar aos noventa
dias.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1989. Senador Carlos Chiarelli.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
- O projeto lido será publicado e remetido
à comissão competente.
O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro)
-Não há quorum para deliberação. As maté~·

1412

Terça-feira 25

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIClNAL (Seção II)

rias constantes da pauta de l}oje, todas em
fase de votação, ficam adiadas.
São as seguinte _a_s matérias que têm
votação adiada

1
Veto Pardal
PROJETO DE LEI DO DF No 5, DE !988
Votação, em turno único, do ver9 parciéil
aposto ao Projeto de Lei do DF n" 5, 9e 1988,
que dispõe sobre os vencirnerífOs dos Conse-

lheiros,. Auditores e membros do Ministériõ
Público do Tnbunal de Contas dO: Distrito fe-

deral.
Parte v~tada: art. 4~
2

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
No 2, DE 1989
(Art 64, § 2", da Constituis;âo e art. 195,
ll, d, da Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei

da Câmara n• 2, de 1989. (n•. 1.!)16189, na

origem), de _iniciativa çio Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre o ouró, atiVo
financeiro, e sobre seu tratamento tributário,
tendo
_
·_ --~-

PARECERES, prOferidos e!Jl plenário, faVorável ao projeto e contrário &s. E1pendas de
n<;fl 1 a 8.
COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADOR!~&

~ _.1\\.lJ~Mello - Renal do Aragão - Jai-bas
Passarinho-~ João Castelo -:--7 Hugo L'iapoleà.o- Afonso Sancho- MarC6nd.es Ciadelha
- Humberto Lucena -- DivaldO Suruagy :......
Itamar Franco - Mauricio Corrêa - Meira
Filho -José Paulo Biso1-}osê _Foga~a-.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a pr~sente sessão, designando para a sessão
ordinária de amanhã a seguinte.

ORDEM. DO DIA
1
Veto Pardal
PROJETO DE LEI DO DF N• 5, DE 1988 .
Votação, em turno· única, "do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DFn~ 5, de 19S8,
que dispõe sobre os vencimei1tos dos Conselheiros, Auditores e Membros do Ministério Público do Tnbunal de Contas do Distrito Federal.
Parte vetada: art. 4o _
2
PROJETO DE LEI DA.CÂMARA
N• 2, DE 1989
(Art. 64, § 29, da Constituição e art, 195,
IT, d, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 2, de 1989 (n' 1.516189, na
origem), de iniciativa do Senhor Presi~ente

. da Repúblka, que dispõe sobre o ouro. ati.vo
financ:eiro, ·e sobre seu tratamento tn'butá_rio,
tendo
· PARECERES, proferidos em plenário, favo-ráv.eL ao projeto e contrário às Emendas de
n!"'' 1 a 8.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
encerrada a sessão.

......!... Está

(Levanta-se a sessJo às 16 horas.)

· ATAS DE CÓMISSÃO
. COMISSÁO PARLAMENTAR DE

INQOÉRITO, CRIADA ATRAVÉS
-DA RESOUIÇÁO No 22,
DE 1988, DESllNADA A INVESTIGAR

EMPROFQNDIDADEASDENóNC~

-'UE IRREGULARIDADES, INClUSIVE
CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO
. . . _ ___ l',áaUCA,
Ul.'llMAMENTE TORI'IADASTÃO
NOTÓRIAS PELOS MEIOS DE
COMUMCAÇÁO
- --- ·29_~ ReUnião, realizada em
16 de maio de 1988

lv:Js d~seis dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e oito, àa dez horas
e yi.nte minutos, na Sala da Comissão de Finanças, pres:entes os Senhores Itamar Franco
- (Vlc:e~Presidente; rio exercido da Presidência),
Cãr10-s-Chiarem-'(Relator)..-_aia._Sãs_ Rodrigues,
Maurício Corrê-a, Mendes Cartale e -José Paulo
Bisol, reúne-se a Com~o Parlamentar de
InquéritO; deStinada a investisar em profundidade as denúncals de irregularidades, incluSive corrupção na Administração Pública, ultimamente tomadas tão notórias pelos meios
d~ comunicaÇáo.
~ Presentes, ain9a, os Senhores Senadores
Alexandre Costa e Aureo · Mello.- Deixam de
comparecer, por motiVo justiticado, os S~o
··res-·S"ehãdOtes José lgnâdo _Ferreira, Severo
Gomes, Jutahy Magalhães, José Agl-ipino
Maia, Mansueto_ de Lavor e Affonso Camargo.
- Havendo número regimental, o Senhor Presídente declar-a Clbe_rtos os trabalhos da Comissão e soJic.itçt seja ~ispensada _8-leitura da Ata
da_reunião_ante!ior q_lle, logo ap6s, foi coriS!derada aprovada.
_. . _A seguir, convida o Dr. Al<:;ioni Serafim de
San.tana, Delegado do Departamento de Políc~_federal, para tomar ~,ssento à Mesa. Após
ó juràrrtento de praxe, inicia seu depoimento
~sdarec:endo que no fina! de janeiro do corrente anp, foi <;onvocadq_ Pelo Dr. Romeu Tuma, Diretor-Geral do Departamento de Policia
Feâeral, para presidir o inquérito pertinente
ã intern)eÇiação de verbas públicas, o qua1
tomou__o~o" 04/_88, posteriormente desdobrado
do "inquérito mãe", o Caso Valença, tendo
..fió.íe a Polfcia Federal, cinco inquénlos a respeito do assunto. Informa, ainda, que no in-quérito de Valença, forma indiciadas oito pessoas, além dos empreiteiros, _em razão de terem participado de fraudes verificada na c-oncOrrência pública para realização de obras na
cidade de Valença- RJ.
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.. Prosseguindo, passa-se à fase interpelatória,
quando usam da palavra, pela ordem, os Senhores_ Senadores Carlos Chiarelii, josé Paulo
Biso\, Chagas Rodrigues, Mauríc1o Corrêa,
Mendes Canale e Alexandre Costa.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece_ a presença do Dr. Afcioni e
ertcerra os trabalhos da Comissão às doze horas e quarenta minutos e,. para constar, eu,
Josê:Augusto Panisset Santana, Assistente da
-Comissão, _lavrei a presente Ata, que lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à pubiícação_juntamente com o
-apanhamento taquiQráfico.

ANEXO À ATA 29• ReUNIÃO DA CO·
MISS/ÍO PARLAMENTAR De INQ(]ÉRf.
TO, CRMDAA17MVÉS DA Re50LUÇÀO
N' 22, De 1988, DeS77NADA A INVeS·
TIGAR eM PROFUNDIDADe AS De-NÚNCIAS De IRReGULARIDADeS, lN·
CLUSIVE: CORRUPÇÃO NA ADMINIS·
TRAÇÃO PÚBLICA, {}J. TIMAMeNTe
TORNADAS TÁO NOTÓRIAS PeLOS
MEJOS De COMUNICAÇÃO, DesTiNA·
DA A OlMR O DB'OJMeNTO DO DR.
ALCIONI SERAFIM De SN'iTJINII, DeLEGADO DO DEPARTAMeNTO De PO-

UC!A FEDeRAL, ooe sePlliJL!Cit aw

A DE'WDA AUTORIZAÇÃO DO $E:NHOR
PRESIDeNTe DA COMISSÃO:.

Presidente: Senador Jos€ fgnácfo
Reiator: Senaàor Carias Chíareili

.

F~rrefra

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -lia·
vendo número regimental, declaro aberta a
reunião.
Dr. Akioni, V. s~ sabe que_é_uma Çórhissio
Parlamentar de Inquérito do Senado da Repú·
blica que trabalha subsidiariament~ ao Código

Penal. (Pausa)
·
·
Qs_depoimentos de V. S• Serão presfadÇ»S
sob juramento. Eu lhe perguntaria se O prestará jurando dizer só a veidade?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
- Somente a verdade, juro.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) Agora vou proceder s6-as indel)tifkaçôes de

praxe.
O noine ·c:óinpleto de V. St?

O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA
- Aldoni Serafun de Santana..

O SR. PRESIDEI'fi'E (Itamar Franco) -Ida·
- ---- -·,

de?

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Trinta e um anos.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Local on"de traba1ha?

O

SR. ALC(ONI SERAfiM DE SANTANA

- No DepartamentO de Políc:ia Federal, Divisão de Polícia Federa], em Foz de lguaçt..i.
O SR.PRESIDENTE (Itamar Franco) ~An

tes de passar a palavra aos Srs. Senadore~
eu gostaria de saber de y, S• se gostaria de .
proceder b. alguma explanação? -

Abn1de 1989

Terça-feira 25

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D)

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Acho que eu poderia fazer rapidamente,
tentar demonstrar o meu desempenho nesse
caso da Seplan.
No fun do mês de janeiro eu me encontrava
de férias e fui convocado pelo DiretorwGeral
da Polícia Federal, Dr. Romeu Tuma, para presidir esse inquérito~ Foram interrompidas as
minhas férias. Passei cerca de dois meses e
meio intensamente voftaâO à apuração desse
inquérito que se denominou o caso da Seplan.
Ao longo desse inquéritO houve um desmebramento, o inquérito tomou n~ 04/88, foi desmembrando no caso Valença, especificamen-

te. E o inquérito tomoU ri" 018, do qual eu
baseando-me em provas colhidas ao longo
do inquérito policial, entendi que havia a participação de pess_oas e eu os indiciei no inquérito policial. Isso singelamente, foi a participação.
Houve um momento que se entendeu, as·
sim eu, como autoridade policial, de que a
apuração havia_se estendido demasiadamente
e havia a necessidade de se desmembrar esse
inquérito em tantos casos quanto vislumbrasse, sinteticamente, qualquer tipo de ilicito penai, e isso foi .o que ocorreu.

. rAfexandre Machado Vilela, Marcos Alberto Ca~
baJe"irO Fernandes e Nelson Valadares Portela.
O SR. RELATOR (Carlos Clilareln)- .EStas
últimas pessoas, eu creio que 5: o Sr. Vilela,
o Sr. Cabaleiro~ o Sr. Portela, o Sr. SiiJuarelli
e um anterior cujo nome não exatamente aqui
-o que ant~cede o Siguarelli, qual é o nome?
O SR. ALCIONI SFRAFIM DE -SANTANA
-=Sérgio Menin Teixeira de Souza.

O-SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Pode;
Pode usar os elementos.
O SR ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Bom, foram indiciados o Sr. Anibal Teixeira
de Souza, L~cio Verlsslmo Machado de s_ouza,
Sergio Menin teixeira de Souza, Mário SiguanliPtnheiro, Alencar Guimarães de Carvalho,

O SR. ALC!ONI SERAFIM DE SANTANA
-Máquinas pesadas; seria especificante nessa área.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Obras
que exijam máquinas pesadas? Ela vende máquinas pesadas?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
- Obras grandes com a participação de má~
quinas pesadas; grandes obras.
..

·- ...

O SR. RELATOR (Carlos Chiãrelli) _:_Aníbal, .
Sérgio, Lúcio Veríssimo. E depois?

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)-:- Obras
públicas com máquinas pesadas?

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SAI'lTANA
- Sérgio Menin, Mário, Alencar, Alexandre,
Marcos e Nelson.

se a Uniter é Holding, prevê·se que além da

O SR. RELATOR (Cailos Chiarelli)- Bem,
os empreiteiros, esses 5, exce.ção feita ao Sr.
Lúcio Veríssimo, exceção feita ao Sr. Aníba1
TeiXeira, exceção feita ao Sr. Sérgio Menin,
as demais pessoas são pessoas indiciadasporque eu vou perguntar sobre as outras são indiciadas em função de quê?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Em função da fraude na--Concorrência pú~
blica rea1izada na cidade de Va1ença.

O SR. RELAiOR(<:arlos Chiarelli)- FrauHoje, a Policia Federal detem em tomo de - de na concorrência pública, concorrência que
5 inquéritos policiais já instaurados e com pro- se destinava a quê, Dr. AJcioni?
jeç:ão futura de instauração de outros inquéO SR ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
ritos policiais.
--À construção de _obras na cidade_ de ValenEsse ê o meu breve depoimento· sobre o
çà, em 3 bairros específicos; .
cas do qual eu participei.
O SR, Rl;l.ATOR (Car:lo.s Chiarelli) - Essas
O SR. PRESlDENTE ((tamar Franco)- Nopessoas, _e eu gostaria que V. S• as caracte~
bre Senador Carlos Chiarelli, V. Ex" tem a parizasse, são o quê? Titulares donos de emprelavra.
sas, sócios? _ ·
O SR. RELATOR (Carlos Chiarellif- Sr.
O'"SR..ALCIONISERAFIM DE SANTANA
Depoente, o seu prenome qual é?
- Certo! O Már1o SlgUar"elli Piriheiro é um
dos proprietários da Hidrossistemas, EngeO SR. ALCIONI SEAAF!M Pe SANTANA
nharia de Recursos Hídricos Ltda. A partici- Alcioni, a imprensa grafa Aldone, mas é
pação dele_ teria sido vinculada em cc-autoria
fJcioni o correto.
_com o seu s6dQ, Sérgio Menin Teixeira de
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Bem,
SOuza. O Alencar Guimarães de Carvalho seria
_o intermediário, o horrlem -que fez o rrÍ_~io ç[e
Dr. Alcioni a conclusão a que chegou o inqué·
caffipo _éntre à Íocação de recursos e a obra
rito presidido por V. 5' foi a prpoSta de que
fossem indiciadas as 8 pessoas. Certo? ·
preiendiâã Pela Prefeitura de Valença. Alexandre Machado Vilela é o proprietário da MCM
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
Errg~nharia l.td~., enipresa ~e venceu a l!cita~
-Sim.
ç:ão para a construção da obra. Marcos Alberto
O SR. RELATOR {Carlos Chiarelli)- Quem
Cab~eiro femandes é proprietário da cons_são essas 8 pessoas?
trutora Caba1eiro Ltda., partiCipou apenas para
O SR. ALCIONI SêRAFIM DE SANTANA - compor um número de empresas necessárias
para dar uma fachada de Legalidade. Nelson
-Eu indiciei, pela ordem: primeiro o Sr. SerValadares Portella é proprietário da SONEP,
gio Menin Teixeíra de Souza, que é o primo
empresa que faz parte da Holdk1g Uniter, que
do Ministro; indiciei, posteriormente; oS emtambém era sócia da empresa Hidrossistepreiteiros envolvidos na fraude da concorrêncla; de cabeça eu não tenho condições, mas
se V. EX' me permitir, posso olhar nos meus
papéis.
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -ASO- NEP atuã -sob a coordenação e_ comando da
Uniter: A Uniter é a empresa Ho/ding?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
---' Uniter é empresa Holdíng. A Sonep é o
braç~ op~racional da Uniter.
O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi)- ASonep opera, sobretudo, em que s_etor? Braço
operacional na área de quê?

Qual é a outra empresa -

evidentemente,

Sonep é provável que haja uma outra empresa
também por _ela administrada.
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Sim; tem várias empresas. Existe uma empresa chamada Tupi e outras empresas que
eu apurei. Infelizmente, aciui, -eu não- tenho
con_91çóe$ de declinar os nomes agora, mas
o inquérito policial compõe todo esse grupo
que forma a Uniter.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - A

- MCM é da família empresarial?
-

O SR. ALCIONI SERAFIM DE
Não; eu não comprovei isso.

SAN!ANA
- --

0 SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - A
MQ\1 é do Sr. Vilela? QUe rel.içOes de <lmizade
mantinha com alguns desses participes?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Do Sr. Vilela.
T odes os homens que compõem o grupo
de iniciação, _o daS empreitelras, todõs eles
se-conh~Ú:em; e inuito intiniãinente.

O SR. RElATOR (Carlos Chiarei! i)- O Cebaleiro é da construtora Caba!eiro. A Construtora Cabaleiro qual foi o seu papel, exato,
nesse contexto, à luz da sua investigação?
O SR. ALCIONl SERAFIM DE SANTANA
-A Construtora CabaleirO -participou 2 vezes,
em 2 licitaçóes _diferentes, para a execução
-~do projeto, da qual a Hidrossistema foi vence·
dora; e participou para a execução da obra,
em 2 momentos. E nas 2 vezes- ela não foi
a empresa vencedora.
O depolminio_da Son_ep, do Sr. Nelson Valadares, ele, textualmente, declara que deu poderes para que representasse a Sonep, o Sr.
Marcos Alberto Cabaleiro; com a condição de,
se vencedora, fazer a obra e ter a vantagem
da construção, se vencedora.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Quer
dizer que o Sr. Caba1eiro, dono de umã empresa representou a sua, dele própria, e mais a
Sonep?

-

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
Exatamente!

O .SR. RELATOR (Carlos Chiare!Íi) - Quer
dizer, ele jogava pelo time dele e pelo adver~
sário?
- O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Pelos 2 times.
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O SR. RELATOR (Céirlos Chiarelli) -Muito
bem. A Polícia Fedral, então, continua investigando e alargou o leque com inquéritos em
Sã.o Paulo, em Minas Gerais e com possibi~
lídade_de chegar a _inquéritos autôJ1omos, mas
interligados em outros Estados. E isso?

O SR. RELATOR (Cai'los Chíarelli)- E estavam concorrendo, formalmente?
O SR. ALCIONI SEAAI'IM DE SANTANA
-Formalmente, sim.

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Na
concorrência, segundo a sua investigação, foi
dois meses e meio o seu trabalho de elaboração desse inquérito, não foi isso?

-

0 SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
Da minha participação, no meio.

O SR. RELATOR (Carlos Chiareili)- Iniciou
o inquérito genérico, houve Um módulo, um
capítulo específico para Valença, que durou
20 dias e que destacou os fatos referentes
e depois voltou-se ao inquérito-mãe?

0 SR. ALCIONl SERAFIM DE SANTANA
_ Sim. Iniciei urna apuração genérica, especializei a apuração em Valença, pelo_s i~c_lícios
do crime e depois retomei ao inquérito-mãe.

evidentemente, porque só a intermediação
não se constitui crime.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -Havia,
evidentemente, provas, havia indícios, havia
suspeitas fortes, com relação a essas pessoas,
dirigentes da Hidrossistema. _O_que o levou
a indiciar os Srs. SiguãreiTr e Sér9io Menin
Teixeira?-

OSR.RELATOR(CarlosChiarem)-Dentro
desse coiltexf.o, os senhores estão trabalhan-

o SR. ALCIONfSERAFIM DE SANTANA
_ Diante do que foi apurado na cidade de

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Corrupç:ãó,intermediaçãodeverbapública,

do, V. S• falou em

Ao

O SR. RELATOR (CarlOs Chiarelli)- EValença foi apurado no meio, no inido ou no
fim?
---

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
- Exatamente.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) --Cor-

O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA
-Não; eu separo. O inquérito-mãe seria para
apurar conupção fato sensu, mas o inquérito
de Valença especificamente do quai saíram
as iniciações foram de 20 dias apenas.

O SR. ALC!ONI SERAFIM DE SANTANA
- Da instauração à conch.isao. O total, dois
meses e meio, aproximadamente, a apuração.

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Sim, corrupção.

O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA
Exatamente.

rupção na Administração Pública.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- A deflagração do processo -de inquérito até chegar
à Procuradoria foram dois meses e vinte dias?

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) final ou foi no- início?
-

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O tema seria o mesmo?

O SR RELATOR (Carlos ChiareUI)- Então,
o capítulo'Valença está concluído. Abre-se es_tradas no sentido de inquérito sobre corrupção
e intermediação ilícita em diferentes Estados
que _a Polícia Federal está reaJizando, e há
outros inquéritos específicos, como o caso da
gravação e foi trazido aqui pelo Deputado
Mendes Ribeiro, mandado pela CP! e Polícia
E"ederal, como também outras operações, como essa do Ceará; a que V. s~ se referiu. Não
é isso?

-

O SR. ALOONI SERAFIM. DE SANTANA
- Não. A primeira fase do inquéfito, aquilo
que se ·denominou de inquérito-mãe, foi em
tomo de 2 meses, 20 dias, especificamente,
eu fiZ o cas_o Valença; desde o momento da
instauração até a CoridUSáO firii:iJ: E a ef)trega
d~ inquérito à Procuradoiia Gerá! da República
foi em tomo de 20 dias.

5

proce-ssos, taJvez tenha

Valença e diante do que foi coligido em termos

sido a primeira geração.
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Primeira geração nós temos hoje, em tomo
de 5 inquéritos, salvo engano.

de documentqs'- le_vQu-m_e _à cidade de Belo
Horizonte - local -onde as empresas que
participavam da licitação possulam sede. __
E dentro dessa apuração policial, após uma
exaustivã-fOinada de depoimentos, trOca de
informações dentro do próprio inquérito poli. ciaJ e diligências, convenci-me, baseado nas
· -provas, da participação dessas pessoas, razão
pela qual as indiciei no inquérito policial.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Mas
_V. Sl, falou 'nas cOncOirêndaS, aliás, nas licitaç6es. Houve uma referente a _quem faz_ia o
plãnejamento e outra sobre quem fazia â obra.
Certo?

Ó SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Esses
inquéritos _eStão correndo onde, em Belo Horizonte?
-o -sR. ALCIONf SERAFIM DE SANTANA
-Não.
.
O SR. RELATOR (Çarl_os Chjan;-lli) - Dê
o mapa, onde há inquérito.
0 SR. ALCfONl SERAFIM DE SANTANA
- .;....;... Existe uma coordenação de nossa divisão
dePolícia Fazêndária, em Brasília, razão pela
qual-eu fui deSignado e instaurei o inquérito
_em Brasília Então, o -inquérito-mãe foi instaraudo em Brasília, o segundo inquérito o caso
Valença também foi inStaurado em Brasília;
existe_um terceiro inquérito que foi, m-e parece
o De-putado Mendes Ribeiro provocou, que
-- já foi instauràdO também; existe um inquérito
instaurado no Ceará. Hoje haverá uma especializaÇão por Estado ou por assunto, dependendo da situação e os indícios do cril!'e·

O SR. RECATOR-(Carlos Chiarelli) -Os
indiciados, 8, essas empresas etc., todos o
são pelo episódio Valença?
·
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Sim. Espix:iflcamente VaJeriça.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S•
dissequehouveumdesmembramentodecorrente das averiguações iniciais e que me parece continuam?

O SR._ ALCIONf SERAFIM DESAJ'iTANA
-Sim. A Polícia Federal continua apurando.
O SR. RELATOR (Cados Chiarem) -A Polida Federal co~tinua investigando?
O SR. ALCIONI SERÃFIM DE SANTANA
- Continua investigando. Hoje nós temos já
inquérito policial instaurado em São Paulo; há
a proposição de Minas Gerais e outros Estados
da Federação.
__
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O SR ALOONI SERAFIM DE SANTANA
- Exato.
o SR. RELATOR· (Carlos thlâreiii) ~ Em
ambas, a seu critério. a seu juízo, pelas provas
colhidas e recolhidas, caracterizou-se a ocorrência presumível da fraude, da irregularidade?
SR. ALOONI SERAFIM DE- SANTANA
0

OSR.~LATOR(CarlosChiare!U)-Aquele
inquérito qtie foi desdobrado fisicamente em
B_~lo Horizonte, em ·que eu verificava que é
a tomada dos depoimentos, ocorreu em Belo
- HorUonte. Foi u~a locaçã~ operacion~?

- Entendi que, nos dois processos de licitação, houve, a fraude caracterizada, razão pela
qual indidei os participes no art. 335 do Có~igo Penal. Este foi o entendlmerito da autoridade policial baseada nas provas dos autos.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- V. s~
foi designado por ato do Superintendente, o
Dr. Romeu Tuma?
-

O SR. ALCIONJ SERAAM DE SANTANA
......... É por coinddência, porque 0 elenco e per-

~ Pelo Diretor-Geral, Dr, Romeu Tum a, sim.

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

sonagens, todos eles eram de Belo Horizonte.
O SR. RELATOR (Carlos Chiãrelli) ~ Foi
O SR. RELATOR (Cal=los ChiareJÍi) _Para - ele quem o designou?
não trazer as pessoas aqui, o inquérito_ sedesO SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTÃNA
loco!-1_ para lá; os executantes do inquérito.
-- - Ele me designou através da Portaria
p SR ALCIONI SERAFIM DE SANTANA 125/88: .
--- ··-- . -.
- Porque a norma do Código de Processo
O SR. RELATOR-(Carlos Chiarelli).- Não
Penal determina essa medida, razão pela qual
era a sua área geográfica específica de a.trib,uieu fui a Belo Horizonte, porque aJi estava, diga- ção, a região do Estadq do Rio de Jane_iro
mos, o número níai"or de participaçêo no in- onde está Valença, ou a região de Minas Gequérito de Valença como fui a VaJença.
rais, pelo que me parece?
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O SR. ALCIONI SERAFIM DE .SANTANA
-Não.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -V. S•
é o titular da Delegada de Foz do Jguaçu?
-

O SR. ALCIONI SERAFIM DE-sANTANA
Foz do lguaçu, Divisão de- Foz
lguaçu.

ao

O SR. RE.LA.TOR (Carlos Chiarelli) - Foz
do Iguaçu. Era antes da Portaria e continua

sendó?
-

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
Era e continUo sendo Diretor, em Foz do

Tudo Crue necessitei da Polícia Federal com

Jguaçu.

o

SR. RELATOR (Ca:rlos

. O SR. ALOONLSERAFIM DE SANTANA

-Sentia-me, em primeiro lugar, porque o
inquérit(! policial exige a Individualidade da
própria presidência do iilquérito, embora tudo
que necessitei cOmO Presidente dos autos, para completa ilustração dos fatos sempre tive
toda a Polícia Federal ao meu dispor. Sentiame realmente bastante assessorado sob este
ponto_ de vista, sob o ponto de vista técnico,
mrenzm-ehle;-sempfe será uma decisão da au~
toridade policial por melhor ou pior que ela
_seja sempre será individualizada.

Chiareni) -

Está

certo. Então, V. S• foi chamado, convocado •
para esta missão.

as limitações que ela tem, e é conhecida do
público em geral, tive da Policia Federal.
O SR. RElATOR (Canos _Chiarelli) -

Em

síntese não se lhe pode dizer que faltava reta--guarda, No limtte dO que tem a Administração
-Somente para esta missão.
Pública brasileira lhe fóí dado o (Jue era preciso
O SR. RElATOR (Carlos ChiareUi)- Realou lhe era colocado _à diSROSição. Se precismente, o_ Dr. Tuma lhe fez referências elogiosasse alguma coisa que tinha na Polícia Fedesas previamente aqui, seguramente mereci- ral podia usar?
das, e que lhe estava dando esta tarefa porque
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

era um jovem dinâmico e capaz._ E ele lhe
deu essa tarefa com absoluta autonomia, na-

turalmente.
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Total autonomia, absoluta, não só sob o
ponto de vista moral, mas sob o ponto de
vista legal da própria autonomia que decorre
do Código de Processo Penal.
O SR. RElATOR (Carlos Chiaielli) :._ Sim.
Além daquela que é uma decorrência legal,

funcional, que oriEmtaçãO lhe deu o Dr. Romeu
Tuma? Porque, eVidentemente, ele é O DiretOrGeral do Departamento, tem experiência etc.,
e seguramente deve ter conversado com o
seu pupilo para ...

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Tenho certeza que sim; E aonde fui sempre
encOntrei apofÕ total das Superintendências
Regionais.
O SR. RELATOR (Carlos Chiàrêlli) - V, S•
foi a Val~nça?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- FufpesSoãlmiinlit à Valença. ·o Prefeito de
Valença foi_ouvidO duaz vezes. Numa primeira
oportunidade, por uma autoridade do Rio de
Janeiro e numa segUnda oportunidade quando esiavâ a instaUrar o inqUérito de Valença
fui Já pessoãlmente, fiZ uma retnqutrição e obtive dados muito v:aliosos para o inquérito policial.

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S•
- A orientação é que se apurasse profunda- __ .foi ,a_~alenç2J, V, S• viu o.~sta,do e o estágio

mente e __ me permitiu todos os meios neces- __ das ob-ras?
sários para essa apuração.

O SR. ALaON! SERAFIM DE SANTANA
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Certo.

Diga-me uma coísa, Dr. Aldoni, V. s• estava
bem equipado - não vou levantar aqui a
questão interna da estrutura material da Polícia
Federal, e não se preocupe em fazer qualquer
comentário, porque o pr6j:lrio Dr. Tuma foi
da mais absoluta franqueza sobre as carências
etc ... O Sr. se sentia bem equipado tecnicamente, bem assessorado, para poder, digamos, atuar na investigação de uma área que
tem os seus meandros e as suas peculiaridades: concorrência, obra pública, aspecto
técnico do custo operacional; enfim, desde
o planejamento à execução da obra, as relações jurídicas entre as empresas, os víncu1os
econômicos? V. S• se sentia eqUipado? Não
vai aqui nenhum questionamento sobre formação pessoal, qualificação pessoal, gabarito.
Estou dizendo no sentido de assessoramento,
porque nós, aqui, estamos fazendo essa investigação com um número apredável de ass_essores. Então, ao he perguntar, não vai nenhuma idéia...

~

Não. Realmente não, porq~e existe, s_ob
este pontO de vista, um corpo técnico da Polícia Federal que se chama pêrícia. Se houvesse
essa necessidade, naturalmente recorreria a
nossa perfda.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Nas

duas lidtações a sua idéia é que houve situações irregulares?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Entendi que sim.
O SR. RELATOR (Caries Cfiíarelli)- Sim.

Qual foi o papel, no seu entendimento~ do
Dr. Sérgio Menin, nesse quadro, nesse pra..
cessa?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-O Dr. Sérgio Menin era funcionário da Seplan, ocupava uma Assessoria no Gabinete
do Ministro e também é_ proprietário da Empresa Hidrossistemas que foi a vencedora para
a execução do projeto, das obras a serem reali-:;zadas na Odade de Valença.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E ...
O SR. ALaONI SERAFIM DE SANTANA

-Posso completar. Só por isso ele não teria
nenhuma participação. Dentro do contexto
apuratório houve um cantata iniciaJ com o
Prefeito de Valei1ça que seria o Sr. Alencar
Guimarães e este apontou a grande influência
que ele tinha junto aos Ministérios lato sensu.
Evidentemerit:e _que, posteriormente, nos próprtos depoimentos e tomada de provas o Sr.
Sérgio Menin diretamente, objetivamente,
conclui, confirma, não só ser o proprietário
da empresa que foi vencedora do projeto como pediu expressamente ao Ministro para que
ele facilitasse a,alocação de r~urs9s à cidade
de Valença. A sua participação está neste contexto - considerando os outros elementos
de prova da qual o próprio oferecimento de
50% da Verba a ser alocada pelo Alencar Gui~ marães- entendi que houve uma participação direta do intermediário e o servidor público no caso era: p pfimo do Ministro.
O SR. RElATOR (Carlos Chiaielli) :....o Dr.

Menin no depoimento prestoàdo no inquérito
presidido por v. s~ ele anuiu com a idéia de
que ele, efetivamente, tinha feito gestão- no
interesse da sua firma de que ele tivesse trabalhado nesse sentido. Em que termos ele se
colocou?
·
- ·
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

- Não; ele confirma que d.iretamente apesar
de que, ele entende que isso não é interme_diação. Ele pediu ao Ministro para que esses
recursos fossem alocados como de fato foi
atendido. Na questão da empresa ele alega
que o interesse_s_urgiu depois da verba estar
sendo processada dentro da Seplan o que é
-bastante estranho.
O SR. RElATOR (Canos Chiarelli) - E a

participação do Sr. Alencar Guimarães?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Ele é o intermediário por excelência. Fez
toda a ponta-de-lança da Prefeitura com a Seplan. Ele foi o homem que visitou o Prefeito,
que insistiu, que assediou, que se ofereceu
para obter a v~rba, que levou o requerimento
para a assinatura, no Estado do Rio de Janeiro,
que procurou o Prefeito e fez o of(:!recimento
dos 50%, com à finalidade- de obtenção de
comíssão. O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

V. S•

tem a comproVação nos autos do encontro
do Sr. Alencar Guimarães corri o PfefeitO no
Rio de Janeiro?
O SR. ALaONJ SERAFIM DE SANTANA
- Sim. Eu -(ehho depoimentos de pessoas
que avistaram várias vezes o Sr. Alencar Guimarães na cidade_de ValenÇa e tenho_a própria
confissão do Sr. Alencar Guimarães; e tenho
um depoimento pre-stado no Rio de Janeiro,
onde foi entregue o requerimento para alocação de recursos. Essas são as provas que vin- ----eulam a participação do Sr. Alencar na cidade
de Valença.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Mas
havia uma dúvida que eu lhe pediria para ver
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se recorda. O Prefeito de Valença disse e reite~

urgentíssima etc", foi um fato absolutamente
isolado?
-

rou que, depois de uma primeira visita que

teria sido feita a ValenÇa pelo Sr. Alencar Guimarães, onde lhe falara da possibilidade de

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

........,. Não. Pelos depoimentos, não.

gestionar, para obtenção de verba junto à Seplan via Sérgio Menin Teixeira, primo e Asses-

O SR. RELATOR (Carlos Chiaielli) -V. S•

pode nos ajudar nessa elucidação?

sor do Ministro,' depois dessa conversa que
fora propiciada por -um irmão do Sr. Alencar

Guimarães que mora em Valença, teria oCOrrido o encontro operacional- digamos assim
- , onde o requerimento pedindo a verba, pedindo os 16 milhões, fora instrumentalizado

no seu circulto, passara do Prefeito para o
Sr. Alencar Guini.arãeS, deste, enfim, seguira
o intinerãrio para chegar ao Mini_stro. Neste

particular havia, no início, uma dúvida onde
o Sr. Alencar Guim_a_r:"ães ln_Slstia -em dizer--que
nunca estivera no Rio de Janeiro, pelo menos
na época anuncíada, que era julho de 1987,
e que, muito menos, estivera no local indicado
pelo Prefeito e corno Prefelto. No seu trabalho,
evidentemente, que deve ter sido dada uma
ênfase para caracterizar esse fa.to. V. S• se recorda desse episódio e poderla nos esclarecer
se esse fato foi elucidado no des:urso da inves·
tigação.?
O SR. AlOONI SERAFIM OE SANTANA

- Não houve dúvida, razão pela qual até Cuspensei, por entender que era desnecessário,
porque o próprio Sr. Alencar confirma que
foi várias vezes ao Rio de Janeiro, ele nunca
levantou dUvidas quanto a s~a ida. Se_ hou·
vesse necessidade,_ eu fªria investigação nos
hotéis. Eu as_ dispensei, porque obtive documentos, inclusive uro_a procuração em que ele
represen_tava uma das empresas na Ii<::itação,
comprovando que ele esteve na cidade de Valença. Portanto, nunca houve dúvidas, nenhum inquérito especial.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Qual

era o papel do Sr. Lúcio Veríssimo nessa estória?
O SR. ALCIONl SERAFIM OE SANTANA

-O Sr. Lúcio Veríssimo era o chefe de gabinete, o chamado todo-poderoso chefe de gabinete, pelos depoimentos que tomei. Ele foi
a pessoa que recebeu, a mando do Ministro,
o pedido de Valença, e que o processou dentro
de uma urgência urgentíssima, como ele denominou._ Essa seria __ a primeira etapa. Na segunda etapa, naquilo que eu denominei o processo de despistamento, ele foi incumbido de
buscar as pastas do Sr. SérgiO Menin, no Departamento de Pessoal e teria sido a pessoa
que sonegou ou destrJ,Jju a pasta que comprovava a vinculação do Sr. Sérgio Menin com
a Seplan, e ela sumiu nessa participação do
Sr. Lúcio Veríssimo. _O SR. REU-TOR (Carlos Chiarelli) - A par-

ticipação dele, nesse particular foi extremamente importante do inter crfmines.
O SR. ALCIONI SERAFIM OE SANTANA

-Eu _coflsidero bastante importante.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Esse
episódio, a seu juíz_o, ocorrido com Valença
"pleito interme_diário, a verba liberada urgência

O SR. ALCIONl SERAFIM OE SANTANA

-Pelas própriaS-Palavras do Lúcio Veríssimo,
que é_ uma peça importante no entendimento
dessa trama, desse caso, ele alega que era
quase que conlqueiro ese "urgente" e "urgen_tíssimO" dentro das necessidades políticas do
próprio Ministérto; seria dentro desse contexto,
dentro das intenções ou atenções do próprio
_Ministério.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E den-tro desse processo, digamos, onde havia terceiros com interesses pessoais no processo?
~

O SR. ALCIONI SERAFIM OE SANTANA

-Pessoas, políticos, enfim ...

O SR. ALCIONI SERAFiM OE SANTANA

. - Não; não considero a intermediaçãQ lucrativa; a que considerei o caso -de Valença, especificamente,
O SR. RELATOR (Cariqs Chiarelli)- Slm_;
hós oUtros casos havia essa gestão apressada,
acelerada, atendendo pessoas.
O SR.ALCrOi·n SERAFIM OE SANTANA

Por qualquer razão, por qualquer motivo.

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)_- V.
não entrou .no detalhe de_ qual_ a, razão?

O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA
-Vamos imaginar que algU:ém_constll:.ua uma
empreSa e cobre: deteuninado valor para obter
um recursO; somente por essa participação,
modes_tamente, entendo que pode não haver
o crime, em l_ese. A9oia, Se uma mesma empr-esa se propõe a obter um determinado re·
curso, sob o pretexto de influir em funcionário
público haverá um crime, que é o de fumaça
- conhecido pelos romanos que é a venda
de fumaça - e poderá haver o crime de corrupção oU qualquer um outro delito, se houver
ou nao participação de funcionários públicos.

O SR RE.LA.TOR (Carlos Chiarelli) - Esta
é a busca desses ingredientes, dessas tipificações, em casos outros, qtie não- o de Valença,
mas que lhe são assemelhados que é, digamos, agora, o objeto 9os r:t_?Vos?
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

-

É a busca da Polícia Federal, para -provar
dE7litos ou outros delttos.
O SR. RELATOR (Carlos 01iar€\li)- V. S•
faloU que já há c:inco Inquéritos_ em desdobramento, inclusive citou aquele da gravação,
etc., e que há também essa operacionaliZação
com relação a São Paulo_. Minas Gerats. V.
S• tem uma idéia, à primeira vista e sem o
compromisso da exatidão, mas apenas da es~
timativa, nesse momento, sobre o eve.ntual número de municípios_a que se poderia chegar
ou a que se chegaria, não. com a segurança
prévia da ocorrência do delito, mas com, pelo
mehós, uma exigência técnico-operacional de
que se investigue, porque há algum aspecto
exigente.
17-ventuai~

O-SR. REIJ\TOR (Càrlos.Chiarelli)- SJril;
mas com fn(ei'esse de intermedtaç:ão lucrativa?

-
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O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

- Isso é um pouco temerário, mas se pode
fazer uma estimativa pelos próprios dados co-Não; não pude entrar, porque o inquérito,
lhidOs nos depoimentos. Houve em tomo de
- na sua extensão, procurará chegar a esse resultado.
- 4 mi1 pedidos na gestão Aníbal Teixeira, que
é a razão do inquérito; em tomo de 1O a 15%
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Isso
foram atendidos. Dentro desse percentual de
é matéria desses outros inquéritos que estão
400 pedidos, pode·se imaginar que, em tomo
em desdobramento, ou que estão sendo gerade _40 municípios, possivelmente, tenha, pelo
dos agora em inquéritos de segundo grau?
menos, a ação de intermediários. Estou colo.
O SR. ALClONl SERAFIM DE SANTANA
cando muito modestamente, e é o máximo
- 0 segundo grau, c-omo V. Ext está denomique posso fazer, porque rea!mente não se tem
-nando. tem a pretensão de chegar. especificat..un dado real e concreto, para se afrrmar esse
mente, a casos conhecidos que há, pelo metipç de percentual de estimativa.
nos, indícios de crime. Então, esta é a razão
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Sern
pela qual está se esPecializando, como Valen~
ser uma afirmação, VL.s~ faz uma espécie_ de
ça, outros inquéritos policiais, com a pretenavaliação por estimativa, dentro dos percensão de se chegar a uma posição mais rápida,
tuais de atendimento; 40 municípios sob um
·mais célere, a um resul_tado mais positivo.
montante de 400. Isso seria, modestamente?
O SR. RELATOR (Carlos ChiarelU)- Q.JanO SR. ALCIONl SERAFIM DE SANTANA
·ao v:-5' fala- na fi!lalida:de dos inquéritos de
-Modestamente.
s:e~undo grau, digamos, os desmembrados,
O SR. RELATOR (Carlos Cruarelli)- O Or.
·é p-ara· chegar à identificação, à elUcidação
Sérgio era assessor, era primo, era ·aono da
sobre a existência de crime. Qual é o crime?
Hidrossistema?
O SR. ALCIONI SERAFIM OE SANTANA

O SR. ALCIONI SERAFIM OE SANTANA

sem a participação de funcionário público; essa intermeÇtiação Pode ser lícita ou iltdta. Esse é o primeiro ponto de VIsta.
~ POde haVer _a intermediação,

O SR. REU\TOR (CarloSChiarelli)-Cotrio
seria?

~O

SR. ALCIONI SERAFIM OE SANTANA

-É o que foi ~omprovado nos autos.
d~SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) _:O br.
Lúcio Verissimo era ch€fe de gabinete? ·

Ó SR ALCIONI SERAFIM OE SANTANA
-Era chefe de gabinete.
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E teria
participado no processo de desaparecimento
dos vestígios funcionais do Dr. Sérgio?'
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
- Ein duas fases: a celeridade do atendimento no Processo Valença e o desaparecimento

da pasta funcional de Sérgio Menin Teixeira
de Souza.
O SR. RELATOR (Carlos Chiaretli) Pareceme que neste prazo, V. S• nos disse anterior-

mente que em vinte dias praticamente teve
condições de fazer o ciclo Valença.
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
~ Não_f~i

objeto, sequer de investigação.

- O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Essa
questão da firma Cifra de Belo Horizonte vou lhe pergúnfar previamente, Isto foi matéria, a investigação presidida por
não sei
se preciso lhe recordar. É aquela questão que
-a imprensa fez divulgar de que a Polícia Federal teria ou estaria investigando _um caso de
intermediação, que teria como protagonista
a firma Cifi'a Combustível, de Belo Horizonte,
que estaria envolvida:Por acusação de- Prefeitos do sulde Minas, como intermediadorajunto à Seplan?

v. s-..

-Certo.

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

O SR RElATOR (Carlos ChiarelTi) -Este
prazo lhe pareceu realmente satisfatório para

poder colher um conjunto de provas robustas
com relação a caminhar e a deliberar o indiciamente?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Sim, pOrque havia passos anteriores toma·
dos no inquérito-mãe. Então, o qUe-fiz foi desmembrar peças ou partes desse trabalho ante-

- Logo que tomei _conh~cimento -posso
especificai-: foi a FOlha-de 5. Paulo quem divulgou- emiti um rádio a Belo Horizonte, pedindo que investigasse esse problema. Realmente, hoje é objetO da própria superintendência
de BeJa Hor_lzonte, é o problema da Cifra. Está
sendo investigado. Não posse lhe_ qizer o grau
qa~ in'-:eStigaÇão; Põrque ry,~ afa~tef dela.

rior e, somando com uma investigação que
fiz nesse lapso de vinte dias na cidade de Valença e em Belo Horizonte, tive a convicção,
baseada em provas - sempre falo Isso, não
é subjetiva da autoridade policial - de que
havia indícios necessários ou suficientes para
formalizar esse ato processual.

O SR. RElATOR (Carlos Cbiare11i) -A Cifra
-V. s· rios dá, talvez. nos permite corroborar
ou retificar a·nossa informação- teria atuado
- e_ é isso que se investiga ......: coino interme-diadora junto a Municfplos no sul de Minas?

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli):.:_ Então,
parece-me de extrema valia essa sua inform.a·
çio. Quer dizer, além daquele juízo subjetivo
que qualquer juJgador ou qualquer apreciador
de qualquer fato tem que ter - porque se
e1e não tem juízo subjetivo, não chega a emitir
uma opinião- V. S• nos diz, de maneira muito
cabal, que não apenas por esse juízo subjetivo,
mas por uma convicção técnica e profissional
caminhou para as conclusões que propôs.

mente não me recordo da região, se é do
sul ou do norte~

O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

-Sob o ponto de vista da apuração policial,
posso falar e sou muito peremptório de _que
realmente é o meu convencimento, baseado
nas provas colhidas nos autos.
O SR RElATOR (Carlos Chiarelli) -Certo.
Lembra V. 8' se ficou comprovada a participação da Hidrossistema na licitaçãO da Copasa, em Belo Horizonte? A Hidrossistema do
Dr. Aníbal?
O SR. ALOONI SERAFiM DE SANTANA

-Não.
O SR. RElATOR (CarlO-s Cliiarelli) - Do
Dr. Aníbal não, perdão, desculpe-me. Do Dr.
Sérgio.
O SR. ALCIONl SERAFIM DE SANTANA

- Não. Realmente muita coisa foi divulgada,
mas o contexto da apuração é muito graf1de.
Realmente é muito grande esse inquérito; en~
tão houve uma especialização dentro daquilo
que me parecia necessário.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) não foi matéria a qual se chegou...?
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Isso

O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

- .t::, nos Municípios de Minas G.erais. ReJ-

o SR. RElATOR (d.rlos Chiarelli)- Seria
mais amplo.
O SR. ALCIONI

sERAFIM" bE

SAI'frANA

-Mas foi mandado um radiograma para que
fossem inquiridos esses Prefeitos e enfim, se
ftzesse a investigação. E eü, pessoalmente,
quando estive numa dessas vezes em Belo
Horizonte,- mandei pedir o contrato social des~
.sa empresa e remeti-o à autoridade policial
que estava presidindo essa investigação.
O SR. RELATOR (cãrlos chiarelli)- Quem

é a autoridade policial?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
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cfinamizar a própria investigàção, pedi uma
$(:rie de diligências no Estado de Minas Gerais,
da qual foi designado o !Sr. Luiz. Carlos, não
tendo sido especificamente o caso da Gfra
Houve várias outras acusações de intermediaçõeS e,_ então, como ele já estava voltado
para essa apuração, remeti diretamente ao Dr.
Luiz Carlos, para que desse complemento ao
que já iniciava anteriOrmente. --

0 SR. RELATOR (Ca-rlos Chiarelli)- Havia
qualquer coisa peculiar no contrato da Cifra?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Nada me chamou a atenção.
- O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Essa
questão de Minas Gerais a que V. 59 se refere.

ou seja~ em Minas, Hidrosslstema em Minas,
enfim, uma série de questões, lhe parecia ou
lhe parece ou V. s~ constatou que essa ação
de intermediação teria maior repercussão,
maior abrangência ou maior profundidade em
algum Estado brasileiro ou, paltii:ularmente,
no ebco Minas e São Paulo?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

""' Isso fica claramente evidenciado com a
simples análise dos autos e do tipo de recurso
que foi alocado pela Seplan, que realmente
ficou centrado no Estado de Minas Gerais.
Uma simples análise do que a Seplan me_ ofereceu se verifica essa situação. · ·
O SR. RElATOR (Ca~los Chiarelli) -Minas
era - digamos - a_ destinatária~mor dos recursos, prevaJente ou significativa?
O SR. ALCIÓNI SERAFIM DE SÃNTANA
-Significativa.
O SR. RELATOR (Carlos -Chiarelli) -V. Sf
teria alguma idéia de por que ocorreria essa
significância expressiVa de Minas?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SÂNTANA

-

Não me cabe.

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - N.3o
é o que v. s' está pensandO e não tem obrigação de dizer V. s• acha que Pode dizer, se
é que tem alguma conclusão? Só constatou?
O SR. ALCIONl SERAFIM DE SANTANA

-Luís Carlos da Silva, lotado-em Belo Horizonte.

- E eu sempre fiz questão de esclarecer a
participação da Polícia Federal, que é simplesmente na busca do delito e de seus autores.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- É se~
coJega? Ligado à Polícia Federal?

O SR. RE!J\TOR (Carlos_ Çhiã:rell.i) constatou esse fa~o?

-

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
~ meu _colega. {IPlaudíveJ) _

O ·SR. RElATOR (C<irlos Chi.ai-elli) está-pieSídindo este inqllérito?

Ele

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

= Esta investigação:
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Por
que lhe pareceu interessante remeter-lhe, como brinde, esse contrato?

S6

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
~

Eu_ até prefiro me abster de dar optniã:o
sobre isso.
-0 SR. RELA.TOR-(Cárlos Chiarelli)- Está
- certo. Em São Paulo, nessas inveStigações,
V. s~ chegou a evidenciar qu_e SãO Paulo tinha
presença também slgnific~tíva .Ou escapou da
sUa áre_a de_ab.iação, porqUe estaria Sob égide
de algum outro inquérito, de alguma outra
investigação?

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Porque lio- inquéritO houve acusações de
toda a natureza, de toda a ordem, e de várias
regiões do País. Dentro da necessidade de

-Não. Com São Paulo aconteceu _urna peculiaridade: hÓuve a designação também de uma
autoridade policial para proceder a uma inves-
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ligação, dentro do inquérito que eu presidia.
Então, fOram ouvidas dezenas de prefeitos e,
por absoluta falta de tempo, não pude fazer
uma análise detalhada sobre o problema São

Paulo. Como eu disse, o universo é iriuito vasto
e eu realmente tinha que me preocupar com
o que me parecia mais importante e mais
emergencial para a apuração do inquérito.
O SR. RElATOR (Oiilo-s ChiareIIi) -

De

Sâo Paulo, V. S• sabe que está Sendo investigado mas não tem o dado, estava com outro?
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

-Eu tenho tudo o que foi produzido riO inqUérito, porque a Presidência do inquérito er_a minha. Tudo o que era produzido em outros
Estados vinha às minhas mãos. Realmente
não pude fazer uma análise detalhada de São

Paulo.
O SR. RELATOR (Canos Chiarelli}- Todo

o material levantado, mesmo nos outros Estados, veio para o bojo des.se inquérito-mãe e
dele, agora, é que volta, por cissiparidade se
divide e cria novos inquéritos?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Exatamente. Se centáiliZou, se concentiot.i,
para se ter uma noção e-xata da problemática
do inquérito que se apurava. Hoje, para dinamizar a própria investigação dentro de um plano radonal de investigaçã9, vão-se especializar essas investigações._
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Quer
dizer que V. 8' chegou a determinadas conclusões específicas sobre Valença e sobre as pessoas que entendeu adequado e pertinente indicar e que, ademais da profunda apreciaç~o
do episódio Valença, V. S' tinha à sua frente
wn espectro muito amplo de informações referentes inclusive a outras verbas, o que lhe
dava uma origem de conhecimento e uma
largura de informções muito_maior?
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

-Bem grande. Tudo vinha às minhas mãos.
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Esse
material todo chegou ao conhecimento da
Procuradoria Geral? Foi encaminhado à Procwadoria Geral?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Sim. Dentro dos prazOs que o-Código determina, 30 dias para a concluSão do inquérito.
Tão logo foi concluída essa fase, remeti o inquérito à Justiça Federal. O desmembramento e a especialização são um esforço muito
grande da Polícia Federal, porque nós trabalhamos em cima da cópia do inquérito policial
e, em cima dessa cópia, em razão da especialização, fui a Valença e__a Belo Horizonte, como
V. Ex' bem sabe.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Quer

dizer que a Polída Federal. fez uma verdadeira
tour de force. um esforço muito grande para
conseguir concb.lir, em prazo adequado, primeiro, e para poder oferecer os subsídios à
Procuradoria?
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

-O primeiro não foi concluído; foi remetido

à Justiça Federal, com um pedido de pram.
Inclusive, não chegou às m~os -da autond~de
o inquérito origina], segundo, dentro de uma
praxe_ da própria apuração policial, é regra
aguardar-se que esse inquérito retome. Nesse
caso específico nós não aguardamos. Mesmo
com a cópia, continuei diligenciando e investigando essa investigação que redundou o inquérito de VaJência.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Quer
dizer, que mesmo trabalhando com a cópia
deu para concluir e deu para chegar a convicções efetivas? O SR. ALCIONI SERAF!J\\ DE SANTANA

-Sob õ ponto de vista da autoridade policial,
sjm,

de Brasí1ia, e nos Estaáos- ele ti !lha poderes
para subdelegar. Houve esse acompanha-

mento de procuradores dos Estados.
_ Eu, pelo menos tive a oportunidade de em
Minas Gerais, ter o acompnhamento direto de
um procurador.
0 SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - 0 Dr.

Sepúlveda Pertence designou o Dr. Oaúdio
Fontcles, Subprocurador-Geral, que por sua
vez, tinha poderes de delegar o que foi delegado a nível dos procuradores estaduais, quer
dizer, procuradores federais sediados nos Estados.
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA .

-Exato.
O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi) -No

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi)- E esse
trabalho, esse inquérito, com essas conclusões com as conVicções e definições de proposta de indiciamento da autoridade policia]
é que foram à Procuradoria?
O-SR ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Exatamente. Esse inquérito foi concluído
dentro de 20 dias, como eu já lhe falei. Conclui-o e, nwn feriado da Procuradoria, também
mudando um pouco a praxe não enecaminhei
à Justiça Federal, mas encaminhei-o diretamente à Procuradoria. Quero esclarecer que
esse trabalho nosso sempre foi acompanhado
por um Procurador da República especialmente designado pela Procuradoria Geral da
República, e que foi acordado entre autoridade
policial e o Procurador designado que esse
inquérito seria remetido diretamente à Procuradoria Geral da República, para que fugindo
à burocracia jurisdicional tivesse uma resposta
positiva mais rápida.
O RELATOR (Carlos Chiarelli) o Procurador Que acomPanhou?
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Quem é

O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

caso específico do inquérito do módulo de
Va_léncia, havia a présença de um procurador
lotado em Belo Horizonte?
O SR. ALCJONI SERAFIM DE SANTANA
-Sim, o Dr. Victor Muzzi ou Mussi.
O SR. RELATOR (Carlos Ch(arelli)- Esse

Procurador acompanhou o seu trabalho?
O_SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Sim. Todos os ates praticados em Belo
Horizonte foram acompanhados por esse Pr_o...
curador.
O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli)- V. S•

recorda, lhe foi dito, tem conhecimento por documentos, por informação, dentro da estrub.B'a
da Polícia Federal ou coísa que o valha, de quem
deu início e por quem começou essa apuração
sobre intermediação?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Posso dizer que sim. Foi de ofício, pela
própria Polícia Federal, no mês de setembro.
Posso até dar um testemunho maior. No mês
de maio, eu já era lotado em Fol do Iguaçu ...

- O Dr. Oáudio Fonteles fOi o Subprocurador-Gera1 da República designado para o caso
de intermediações.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) :.._Maio
de que ano?

O SR.-RELATOR (Carlos Chiarellif- foi

- Maio de 1987. Aproximadamente no mês
de maio, eu recebi a visita de um Prefeito da
ddade de [tajaí, porque anteriormente eu fora
lotado lá. Esse Prefeito me proc;urou e me
relatou um tipo de intermediação em que ele
fora considerado vítima, dando nomes. Imediatamente comuniquei à Direção Geral. Independentemente disso, a coisa se avolumou
muito a nível de Brasil. Esse foi um CasO específíco que estou relatando, do qual sou testemunha direta.

designado por quem?
O-SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

-

Pelo Procurador-Geral da República.

O SR. RELATOR (CarlosChiarelli)-Quem
é o Procurador Geral da República?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-

O Dr. Sepúlveda Pertence

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Então,
o Dr. Sepúlveda Pertence, que é o Procurador-Geral da República, designou o Dr. Oáudio Fonteles, Subprocurador-Geral para
acompanhar desde o início o processo, o inquérito que estava sendo presidido por V. S•
E Isso?
-0 SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-

Exatamente.
O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli)- E ele

teaJm.ente acompanhou?
_ O SR. ALOONI SERAFIM- DE sANTANA

-

Não houve um acompanhamento a ntvel

O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli) -

Ele

o procurou porque o conhecia, mas também
porque V. 5' era delegado da Polícia Federal,
evidentemente.
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Ele me conhecia porque eu fora chefe _em
ltajaí. Ele me procurou na cidade de Foz do
lguaçu e me relatou o fato, que foi comunicado à Direção Geral.
Mas, além desse ralato -digamos-::- incjivídualizado, a nível de Polícia Federar a coisa
começo.u a chegar. E o nosso Diretor de Polí-
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da Fazendâria, Dr. Edmo Sa1vatori, determinou, por ordem do Diretor-Geral, que fOsse
feita uma investigação _a nfvel nacionc~J- isso
foi no mês _de setembro

~

a partir do mo-

mento em que se passou a dtvulgar e nós
tomarmos conhecimento desses fatos.
O

SR~-REU..ToR-\CarJos

Chiai"elli)- Só

um momentinho. Só gostaria que V. 5' nos
desse uma visão bem sumária do sistema de

funcionamento da Polícia Federal. Na Policia
Federal há um D!retor Superintendente?
O SR: ALC!ONI SERAFIM DE SANTANA
-Existe Um Diretor..:Geral.
O SR. RELATOR (Carlos ~hiarelli) -Agora
é o Delagado Tuma?
"
O SR. ALCIONI SARAFIM DE SANTANA-

I! o Dr. Tuma. Existe também órgãos centrais

que possuem diretores, naturalmente que nllo
diretores gerais mais d!retores de divisão. Isso

_ O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi)- Então,
o Dr. Edmo Saivatori, a quem o Delegado
Tum a designou para real_izar um trabalho geral
de investigação pelo avolumar-se das denúncias, é um ddretor responsável pelo setor no
âmbito naciçmal?
Q SR. ALC!ONI SERAFIM DE SANTANA
- No âmbito nacional.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Quer

dizer que Jtajaf leva o assunto ao seu conhecimento em maio; V. S• leva o assunto ao conhecimento da Direção Geral?
O SR ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Sim.
- O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Em
setembro há urna iniciativa da Polícia Federal
internarn~nte, através da sua divisão própria,
porque se av~:durnavarn denúncias nesse sentido?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

a nível de órgão central.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. S•
fa1ou no Delegado Edmo Salvatori. Ê esse o
nome?

-Denúncias, sim.
~O

SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Essas

-Isso.

denúncias - digamos- pipocavam em diferentes Estados, ou eram mais específicas ·na
_Eegiãóa,~-Fõz do lg~açú?

O SR. RELATOR (Carlos Chfarellif- Seria
Diretcr .. ,

OSR. ALCIONI SÊRAFIM DE SANTANA
-Não.

O SR. ALCIONI SERAFÍM DE SANTANA

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SAifTANA

-Divisão de Polícia Fazendária. I:: um órgão
central que cuida de todas essas atlvidades
de crimes contra a União.

O SR.-RELATOR (Carlos Chiarelli)- ESses

diretores de divisão são os que vêm num patamar abaixo do Diretor_wQeral?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Exatamente.
O SR. RELA~.TOR (Carlos Chiarelli)- Quantos são?
O SR. ALQONI SE-RAFIM DE SANTANA

-Temos quatro diretores.
O SR RELATOR (Cãrlos -Chiarem)-- E de
que diretoria são eles?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Diretor de Polícia Fazendária, que são os
chamados crimes fazendários, bem amplo; Díretor de Repressão a Eritorpeceiites-; Diretor
de Ordem Política e Social; e um Diretor de
Polícia Marítima a Áreas de Fronteiras, que
cuida da parte de entrada e saida de estrangeiros e brasileiros.
O SR. RELAI.TOR (Carlos Chiarelli}- Então,

são quatro divisões operativas?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-São quatro grandes divisões técnicas.
o SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) _ Deve
haver urn.,piretor Admtnlstrativo, não é?

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Só

a V. St levaram denúncias?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Não, há várias denúncias não somente dos
Estados do Sul. Houve outros tipos_de denún~
cia, inclusive na própria imprensa, que tam~
bém é um trabalho da Polícia Federal. Então,
não é um casó espeCífico e nem eu proVO'quei

a

ínvt:stig~ção.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sim.

E elas eranJ mais circunscritas a um ministério
es~cificamente ou à Seplan, ou coisa que
valha, ou eram genéricas~
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Inicialmente elas _era genéricas; posterior~
mente, com a própria inveStigação, especializou-se a questão na Seplan.
O SR: RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sem-

pre nessa linha da intermediação; da c;obrança
de percentuais para a obtenção de verbas públicaS?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Isso, .sãp _as chamadas comissões, lobbjes,
enfim.
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- E passando pelos escritórios ou-, às vezes, diretamente da fábrica ao consumidor?
SR. ALOON! SERAF!M DE SAN1'ANA
-:-Não. As_ n?tícias realmer:tte eram ~e escritónos espec1altzados nesse tipo de açao.

·o

o SR. ALC!ONI SERAFIM DE SANTA-NA----o SR. RELATOR (Carlos,Chiarelli)- Operand~ nessa mtermedlação:

-Depois, nas descentralizadas. a nível de Es-tado, temos as superintendências, que são os
órgãos operativos.

O SR. ALOONI SERAFfM DE SANTANA
- Exatamente.
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O SR. RELATOR (Carlos Chíarelli)- Como
é que V. Sf recebeu ·essa infonnação de que
há carência de provas, de elementos para a
denúncia, segundo a posição da Procuradolia?
O SR. ALCTONI SERAFIM DE SANTANA

- Oficialmente nós não recebemos nada. A
única coisa que eu soube, através de um comunicado de um diretor, foi que O Globo teria
publicado essa matéria. E, dare, pre.Ocupeime em buscar esse jornal e todos os jamais
dos grandes ·centros. Então, vejo isso c()m
naturalidade.
Parece-me no entanto--que sâb fontes, fon~
tes e fontes. Não sei o que são for1"tes. Real~
mehte não tenho a exata noção ·_do que sejam
fontes.
O SR. RELATOR (Carlos O..lãrelli) -Até
agora a Procuradoria-Gei'al da República não
fez ao Departamenro- de Polícia Federal -di~
... gamos- uma comunicação no sentido disso
que está sendo anunciado na imprensa, ou
seja, de que há carência de provas.
O SR: AlCIONI SERAFIM DE sANtANA

- Nenhuma comunicação. A única comuni..
cação de que se tem noticia é através do noticiário do dia I 1 de maio do jornal O Globo.
O SR. RELATOR (Carlos Cbiarelli) -No

seu ponto de vista, seria com naturalidade que
receberia, se a Procuradoria achasse insatisfatório o material probatório? Seria um pouco
assim?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SÁÍ'ifANA

- Não, em absoluto. Vejo com muita naturalidade, porque sãõ- fases distintas de atribui·
ções, ou seja, cabe à Polícia, como um primeiro momento da persecutlo criminais, procurar essas provas.
Se:o Ministério Público entender que elas são
completas, poderá oferecer a denúncia, se entender que não, poderá requerer novas diligências, e se entender que não há indício de crime,
poderá até pedir o arquivamento, mas existe
sempre urna fase distinta.
O SR. ~TOR (Carlos Chiarelli)- O direito...
O SR. ALCIONI SERAFIM DE "SANTANA

- Realmente, encaro isso com natura~dade,
com a minha experiência de autoridade.
O SR. RElA.TOR (CarlOs Chiare !li)- Quanto ao direito de autoria da Procuradõria, não
tenho dúvida. Estou perguntando se isso não
é um pouco surpreendente.
O

SR.-ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

~Não. Encaro com naturalidade e não abala

minhas convicções corno autoridade policial. 8
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - E o
Dr. Aníbal Teixeira?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- O que tem o Dr. Arubal?
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -FIZ

__ um hiato, aqui, apenas porque estávamos examinando as pessoas indiciadas e_ quase me
olvido do Sr. Aníbal Teixeira, O que seria urna
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discriminação quase odiosa. Então, volto à relação. Perguntei a V. _S, como ê que vi_u a
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Teixeira, inclusive, já havia prestado seu depoiO SR. RE!-ATOR (Carlos Chíarelli) -Quais
mento - e seguramente V. S• estava examiforam as provas colhidas aqui em Brasilia?
nando o conjunto de provas. Recordo-me que
Ou foi uma visão globaJ do processo?
etc. Quando fui tenta,.r comPor, com as suas
tinha viajado e retomou a Belo Horizonte e,
O SR. ALClONJ SERAFIM DE SANTANA
va1iosas informações, todo o quadro dessa inaí, foi chamado o Sr. Aníbal Teixeira, não sei
"'"'-- A primeira inquirição do caso VC)]ença foi
vestigação, vi que deixei de lado o Dr. Aníbal se para um segundo depoimento-:- creio que
Teixeira. Mas volto para resgatar a informação não - e foi inçJuído_ no rol dos indiciados. com o próprio Ministro AníbaJ TeiXeira, além
do prefeito. Continuei puvindo çutras pessoas
de que eu carecia. Como foi o seu enfoi:jue,
Houve realmente essa situação ou foi um enem Belo Horizonte,_ das quais os próprios indio que o __Levou a indiciá-lo, enfim, qual é a
gano de imprensa? Ou hQuye essa prime[ra,
ciados_;_ llim a Brasília ouvir parte do pessoal
parcela de participação dele no processo?
digamos, tendência a indiciar sete pessoas,
da Seplari; oilde confirmei o d~s.aparecfmento
e
não
fazê-lo
com
relação
_a
Ar:ubal
Teixeira,
O SR. ALCIONI S~IM DE SANTANA
de pasta, formalmente falando. Num contexto
porque
talvez
se
entendesse
na
primeira
apre-O Dr. Aníbal Teixeira, dentro desse quadro
bem sintético, parece-me teriam sido esses
de apuração, primeiramente, era o funcionário ciação que não era o caso, e depois, num
elementos faltantes para a indiciação; apesar
reexame
da
situação
se
tivesse_
incluíd9
o
exmaior da instituição, da Secretaria da qual a
de que havia a1guin indído, aJgo qtfe-rne levava
ministro no rol dos indiciados. Houve esse fato
Polícia Federal estava investig~ndo os indícios
a essa convicção. Mas faltavam, reaJmente,
de· ter havido c_orrupção ou outros delitos. · ou, desde o início, concluídos os trabalhos1 esses depoimentos e essas provas que obtive
tinha decidido indiciar os oito, e apenas
Dentro desse andamento normal da investiem Brasilia,_inclusive o próprio-processo do
não liberaram, não deixaram vazar para a im~
gação, afinal, entendi que ele teve alguma par~
Sétgro· Menin Teixefra. Se ele não fosse realprensa
a
possibilidade
de
ser
indiclado
o
ex·
ticipação que, em tese, caracterízava crime.
mente servidor da Seplan, a coisa teria outro
ministro?
Indiciei-o pelo crime de corrupção indireta.
rumo.
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA
OSR. RELATOR (Carlos Chia,-.Jli)- O que
O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi)- V.S•
....;;__Qesde o início dos trabalhos, a partir do
é esse crime?_
momento- ein que obtive qualquer prova ou tem no corpo dessa investigação alguma lemO SR. AJ..ÇIQNJ SERAFIM DE SANTANA
indích de prova da participação de todos os . brança da posição do Coronel WaJter Félix,
- É o servidor que permite, tendo a_utoridade -elementos_ do grupo, estabeleci uma estratégia da DSl? S. s• participou" aessas investigaçõeS?
Porque S. 8' tentou levantar questões_ e, de- digamos - com um desvio de função, __ na própria investigação. A primeira pessoa de
que se pratique qualquer ato. Há um desvio
peso que ouvi foi o próprio ex-ministro. Em pois, nurri Cantata com o Ministro Aníbal Teixeira, parece que ele próprio alude ser dificil
de função. É o a;:t. 317, § 2ç Não sei se
~_guida, com os elementos de convicção indiV. EX' quer que eu o leia.
- cie_i Q_seu primo Sérgio Menin Teixeira. Deixei de conseguir, pois o Ministro titular da Pasta,
para colher os depoimentos dos demais ele- à qual ele servia na Seplan, era o Sr. Anibal
O SR. RELATOR (Caflos Chiarelli)- Não.
mentos para retomar ªfina1 ao próprio ex-mi- Teixeira? S. S' acabou designado para faZer
Basta citar o artigq.
_um estudo, um levantamento da frrma Colmnistro.
pro, ou das atividades relativas à fuma CaimO SR. ALCIONI SERAFIM OE SANTANA
Essà foí uma das razões pela qual afirmei pro, em São Paulo. A OS(, em partiC'Uiar a
art. 317, § 2~. Eu O indiCiei no crime
para a imprensa que_ ele estava naquilo que
Seplan, e o SNI, como um todo, deram algum
de supressão de documento públíco, porque
denominei_de "zona cinzenta" e, por isso receaUXJ1io nessas investigações, quer no decurso
entendi que ele participou também do desapabi até aJguin tipo de cnüca. Porque "zona cin- do inquérito presidido por _v. S•, quer anteriorrecimento da pasta do Sérgio Menin Teixeira
mente na coleta de dados, no período que
zenta"? Porque naquele momento ele não era
de So~. COmo ele ~-ra serVidor, inegaveluri1a simples testemunha, nem o indiciado,
mediou entre s~!embro ~janeiro?
mente, do Ministéüo, da Secretaria, teve· coSob o pcinto de VíSfà formal, apesar de eu
nhecimento de que_ o seu prirrto praticou ato
O SR. ALOONJ.SERAFiM .DE SANTANA
jâ ter esse convencimento, Faltava-me alg!Jirregular, mesmo na órbita administrativa, e
mas pOntas- riã própria investigação. De fato,
-De fato, exiStem duas f~es na inveStigação,
nada fez. Também entendi que ele pratico1.1
na própria Polícia Federal: existe uma investio crime de condescendência criminosa, que ~firmen}a iniprérisá: que aquele seria .o. ro_!
de indiciados. Retorti.ei a Brasilia,. complemengação reservada,. não transformada em auto
é deixar de proceder à_ apuração quem tem
form~; e existe um inquérito policial. Evidentetei eisdilt9ênciaS-fãltantes e tive a plena convicessa autoridade. Basicamente_ for.am os três
__ção de q_Ue chegara o momento de fazer eSsa -mente que a minha parte, neste cOntexto, é
delitos em que enquadrei o _ex-Ministro AníbaJ
a da investigação forrTI.al.
- · - -Teixeira. Apliquei todos em cúmulo materU!J'--- indiciação, numa primeira fase da investigação. Pos_so escJarecer que essa indiciaç_ão não
em concurso material, e entendi que havia
Então, tuao aquilo que foi possível transfor-·
Significa que outros atas ou outros fatOs não
uma causa especial de aumento de pena, a
mar em auto, eu_o ftz. AgOra, a Polícia Fede:ral.
tenham ainda repercussão na órbita_do Direito
do art. 327, § 29. Em razão de ele ser dirigente
trabalhou, e·-sempre teve a colaboração~ não
Penal.
Entendi
que
chegara
o
momento
da
há um aumento de pena. Naturalmente, não
somente do SNI, que não foi_substanc;_ial_, posindiciação
no
caso
Val.~ça
e
retornei.
cqmo
será a autoridade policial quem irá decidir,
so afirmar, ma::; nós tivemos a colabqração
uma estratégia natural- e normal da própria
mas, em tese previamente, ffz esse enquadra~
da própria CPI do Senado, da própria impreninvestigação. Naquele momento, não poderia
mente penal, com possibilidade de mudanças,
sa, que acompanhou diariamente, e nos serviu
fãzer a afirmação à imprensa de que O ex~Mi~
naturalmente.
de lastro para investigações. Enfim, ach,o que
tlistro Aníbal Teixeira já e·ra indiciado, -pol-que
todos fJZemos parte de um contexto dejnvestiO SR. RELATOR (Cados Q1iarelli)- Quana incUciação só se confirma depois de formagação, e não somente o._ SNI e a Poltcia_ Fedo do desdobrÇ~:mento do processo - quallizado esse ato.
deral.
quer ato dinâmico é um processo - dessa
investigação; reCordo-me de que foi anunciaO SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -A per~
O SR. RELATOR (Carlo_s ChiareDD.- Então,
do- não sei se foi uma notiçia pt,ecoce, uma
de qualquer maneira V, s~ confirma que num gunta que~ lhe faço é a Seguinte: deritro da
tendência _que depois sofreu uma compleprimeiro momento tinha convic!;ão plena so- Seplan, como de resto nos demais Minis~ério~
mentação, ou uma decisão que depois - rebre os sete primeiros indiciados e tinha o ex- há a DSI. A DSI da Seplan estava sob a -Chefia
formada - que seriam indiçia-dos, no final
Ministro na "zona gris". Depois de vir a Brasília ou alrfda "e'Stâ, i'lão me lembro, de um Coronel
da atividade policial, com relação a Valença,
é que V._Sf colheu elementos de prova que que se chama Walter Félix, que inclusive deos Srs. Sérglo Menin, Lúcio Veríssimo, Alencar
o levaram a transferi-lo da "zona gris.. paa pôs- aqui, nesta ComissãQ; _n_a épOca que penGuimârães e oUtros empresários,- como o Sr, .
savam que ela era constitucional, eu acho.
d ..bur;;1co negro".
Cic.:lrelli, Sr: Vilela, Sr. CabaJero, Sr. Portela,
Pois bem, nesta ocasião, a DSl veio aqui, entreo que daria sete pessoas. Então, houve um
O SR. A!..CIÓNi SERAFIM DE SANTANA gou documentos sigilosos, ~tal. Depois é que.
-intervalo_ - ell me recordo que o_ Sr. AnlbaJ - ---:":"Pode ~er.
houve urna recaída na área jur?dica governafigUra do Sérgio Menin, do Lúcio Verlssimo,

v. s•
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mental Pois bem, nesta ocasião, ele nos trou~
xe algumas informações, indusive, sobre a
ação da OSI na rota da investigação ·ctos problemas da intermediação. Eu lhe pergunto o
seguinte: como Presidente desta segunda eta-

pa, onde não houve, digamos assim, uma
ação muito direta nem muito específica do
SNI, nesse período anterior, quando a Polkia

Federal estava fazendo esse levantamento de
dados e investigação de maneira tão ampla,
nessa etapa, -a DSI da Seplan e o SNI chegaram a participar? V. s~ tem essa inforinação,
ou V. 8' neSsa etapa não...
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA
-Não, não tenho. Realmente, não tenho. Infe-

lizmente, só posso falar do inquérito policial,
e, nessa segunda fase, sequer conversei com
o Coronel Félix. Havia a pretensão de ouvi-lo,
formalmente, no inquérito policial, dentro de
um desdobramento natural do inquérito policial. assim com ele vários fuincionártôS da própria·Seplan, na época. Mas não tive nenhum
contato.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sobre
essa primeira investigação, que inclusive nos
trouxe aqui uma informação colidente, já que
o Dr~ Atn'bal Teixeira insistiu aqui, por áuas
dezes, que foi por iniciativa exclusiva deJe que
começou a ser feita qualquer investigação a
respeito, que ele até cobrou, pessoalmente,
da Policia Federal e do seu Direito-Geral que
investigassem, porque ele estava ficando preocupado com a possibilidade de haver intermediação. Pois bem, nós tivemos, primeiro, a informação de seu Diretor-Geral a sua, agora;
além _disso, os documentos que dão idéia de
que poderta ter iodado pela Polícia Federal.
Nessa fase, nessa etapa prévia a esse'inquérito,
da qual V. S' já nos disse que nélo participou,
digamos assim, com esta função, nem de
coordenador, nem de presidente de trabalhos,
etc..mas como de resto, V. s~ é um delegado
atuante, que, inclusive, se não foi quem precipitou o início desse trabalho, foi pelo menos,
um dos que recebeu o tipo de inquietação
d~ vm Prefeito, V. 5' tem alguma informação
sob.re ~ssa etapa anterior, sobre o quadro que
dela decorreu, o que foi poSsível, nessa oca·
sião, levantar, ou V. 5•.. : -

e

Então, tudo-IsSo está fOrmalizado, demonstrando que a Polícia Federal, desde o início,
agiu de oficio, a partir de setembro, sem a
participação ou sem a intetveniência ou pedidos de_ quaisquer Ministros. Não se afasta a
possibilidade de ter realmente havido esse pe~
dido, mas parece-me que isso é um pouco
lrrevelante, sob o ponto de vista da própria
apuração. Eu, pelo menos, nunca me preocupei com esse detalhe, para mim ísso é um
mero detalhe.
O SR. &EI.ATOR (Carlos Chiarelli) -Sim,
mas o que fica- claro, e acho importante, é
que a Polícia Federal, eStimulada pelas queixas
dos interessados, - V. S' ..até trouxe em questão, - pelas manifestações da imprensa, tomou a iniciativa de investigar.

-

O .SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA
Iss-o posso afifmar categoricamente.

O SR. RELATOR (Carlos ChiareIIi) - E depois, inclusive, com elementos até colhidos
da própria CP!, mas aí no decurso. Por enquanto estou satisfeito, não sei se os Srs. Senadores
querem perguntar, também quero dar uma
olhadª em certos documentos aqui.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) V. ~tem a-éalavra_, $enador.José-Paulo Bísol.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Pergunio
ao Dr. Alcioni _se--está com o relatório que
deve ter produzido, suponho que tenha produzido, ao final das in~stigações.

a· SR..ALOONt SERAFIM DE SANTANA
-Tenho._
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Sei que é
um pouco eXãuStivo, mãS gostaria que V, S•
se fixasse nas partes desse relatório em que
y_g, descreve o comportamento delituoso dos
cinco ou oito nomes que·men:cionou. Consul·
tando o relatór(o que está em suas mãos, eu
gostaria que-v, & me fizesse essa descrição. ·

o SR. ALCIONI SERAFIM DE. SANTANA
- Posso fazer mas Vai ser um pouco desgas~
tante, porque s~o quase 20 la_uç:las. _
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Refiro-mê
à individualiza_ção dos comportamentos, acho,
data J(en{a,. çfe alt?l ~e!eyâncJa, Sr. Presidente~
Gostaria que V. S• resumisse, Com vistas ãõ
relatório.
·
·

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA .
eu tenho, porque a parte ostensiva
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Seestava inserida no próprio inquérito, fez parte
nador José Paulo Bisei, ele deixará à Comi&
do pl-óprio inquérito: Temos um radiograma
são, mas ele p-oderá fazer o resumo, se V.
em setembro, onde o nosso Diretor de FazenEx" assim o desejar.
dária pede essa invetigaÇâo. E dentro do inquérito policial nós temos 2 !PP - [nvestlO SR. JOSÉ PAULO BISOL- E inclusive
gação Policial preliminar. Isso é uma criação teremos perguntas a formular em cima do
da própria Polícia Federal, que antecede o pró- relatório.
prio inquérito, quando se busca verificar ~e
o· sR. PRESIDENTE (Itamar Franco)--:
há, pelo menos, indícios do crime. Então, n6s
Ex• tem razão em pedir ao Dr. Delegado
temos duas IPP: uma realizada no Estado de V.
que_ faça íss.O:
-São Paulo; e temos uma feaUzada no Estado
de Goiás. O Estado de Ci6iás entende que
0 SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANÀ
não há crime nessa intermediação - enten- - Vou tentar sintetizar ao máximo aquj, Voú
deu-se, não é? E em São Paulo vislumbra~se _ dar o en quadramento e, verbalmente, procu~
a possibilidade do delito, TLido isso faz parte rar explicar participação de cada wn, dentro
do próprio inquérito policial, hoje formalizado. daquilo que faz parte do espfrlto do relatório.

- NãO,
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O br. Arubal Teixeir·a ·de Sou.Zà eu efiquadrei
no art. 317, § 2 9; arts. 314 e 320 combinado
com o 327, § 2?, -dO Código Peilal. O art. 317,
§ 2 9 seria a corrupção indireta, por dever de
oficio, ele teria facilitado que verbas fossem
indevidamente alocadas. O art. 3-14 é a supressão de documento público, onde ele pediu
e teria d_esaparecido a pasta que vincularia
Sérgio Menin à Seplan. O art 320...
O SR. JOSÉ PAULO SISOL :.._V. S• conse:
guiu provas convincentes de que Sérgio Menín
trabalhou- ou -estava lotado na Seplan?
O SR. ALCIONI SARAF!M DE sANTANAPosso lhe dizer que_tive alguns tipos de prova
Primeiramente, a própria declaração da Se~
"plan de que ele fora servidor, mas não era
suficiente. AJém dissO busquei os depoimentos das pessoas que trabalhavam no Departamento de PessoaJ, que confinnaram essa vincalação. se não bastassem eSses d_oiS etemenw
tos _de prova, ainda obtive a pasta de nomeação, a pasta da Participação dele como selVi-dor da Seplan. E fui mais além. Fui à Cetec
-Fundação Centro Tecnológico de Minas
Geta_is - onde m~ inform..aram que e_le havia
ficado até dezembro de 1967 à disposiç~o
da Seplan.
Então, foram só quatro tipos de prova den~
tro do inquérito.
O SR. JoSÉ PAULO BISÚL ~ Perfek~.·
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
- Art 327,_ §. 2 91 porque ele er~ o diriQente
e existe a causa-especial de aumento de pena.

Lúcio Veríssimo-Reprisando, enquadrei~o
na cc-autoria, à.rt. 317, § 2?, que trata da corw
rupção indireta; art. 314, que é a supressão
de documento público, e 327, § 29, porque
ele_ também era ocueante de cargo de con~
fiança.
O SR. JOsÉ PAülO BISOL ,..,: Isso na
autoria?

cÓ·.

O SR. ALOONI SERAFIM DE .SANTANA
- Cc-autoria. Há exceção de condescendência criminosa, porgue ele não era um superior __
de Sérgio Menin Teix.eíra de Souza. Este eu
enquadrei no art. 317, c:aput. que é a corrupção direta, combinado com o 335. No art.
317, porque ele era servidor, e pelos depoimentos, pelos elementos probatórios entendi
que ele realmente participou. Teria participação na prop-C5Sta de solicitação, de 50%, a título
de comissão~ através de terceiros.
O SR. JOSÉ PAULO 6ISOL- Corrupção
passlva...
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
- Passiva direta, caput. Art. 335, por(iue,
além da corrupção; entertâi que houve a fraude na licitação, da qual a sua empresa foi
vencedora para ?l execução do projeto,
Mário Gearem Pinheiro - art. 335, então,
como cc-autoria,
O SR. JOSÉ PAULO BISOL __:_Aí, trata-se
de crimes praticados por quem não é funcionário público contra a administração. Ele entra
como co..autor do sócio dele, é isso?
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O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Exatamente; coloquei-o como co-aütor de
crimes especificas formando uma teia maior
no contexto.
O Mário CtcareJii Pinheiro, que eu coloquei
nos mesmos artigos do Sérgio Menin, na corrupção direta, em concurso com a fraude na
concorrência. Mário Cicarelli Pinheiro, sócio
de Sérgio Menin Teixeira de Souza.Aiencar Guimarães de Carvalho-=- um inter-

mediário por excelência, enquadrei-o nO art.
3 I 7, caput corrupção passiva direta, em concurso com o art. 335, também.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Esse Mário,
o que ele fez?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Alencar Guimarães. Esse é o intermediário?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - O que iniciOu

as conversações?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE. SANTANA

-Tudo.
Alexandre Machado Vilella - Proprietário
da MCM Engenharia Ltda, a empresa que_ foi
vencedor~ da licitação para a execução da
obra. Enquadrei-o somente no crime de fraude na concorrência.

Abril de 1989

mas é plenamente possivel, realmente, existir
mática, à própria estrutura de pedido da verba
a fraude na concorrênci? 7s~m a partidpação
e da sua publicação.
de servidor público.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Ne5se caso
Todas as demais empreiteiras foram dentro
de Valença, aí se fala, em algum momento,
desse contexto. Então há urna série_-de evidênna 'lurma do Ministro", quer dizer, eles estacias dentro dos autos._ Por exerrlplo, chamei
riam ligados a esses procedimentos. O inquémuito a atenção para- que, por si só não é
rito consegue deduzir quais os que participam
prova, mas demonstra até ~ falta de cuidado
dessa "turma do Ministro"?
e _a certeza de impunidade!-__: que, nÕ Projeto
da Hidrossbtcmas, coincidentemente, -há fotoO SR ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
grafia dessa empresa em que aparecem dois
Realme_nte, a ..turma do Ministro" é uma denooutros sQcios de empresas diferentes, fotograminação do José Graciosa, ·que_ teria ouvido
fados dentro do projeto, inclUsive um v"eículo
do Alericar Guimar_ães, que é intermediário,
que pertencia a Marcos Alberto Cavaleiro Fer- _de que clesses recursos· 50% seriam destinanandes._ fSsCI eu comproVei através do Detran. - dos à ''turma do Mini5!ro". Mas, o inquérito,
E o AleXandre Machàdo Vilela, coincidenterealmente, se abstém de verificar essa questão
mente, aparece nesta fotografta sendo que é
de "turma de Ministro" ou não. O que eu posso
um projeto prévio para uma futura execução
dize~ é que foi indiciado um grupo, mas eu
de obra. Mas, a coisa eStava tão aceitada que
não denomino "turma de Ministro", rtesse caeles não tiveram nem a preOcupação de, pelo --~ específi~:;o. Um grupo de pessoas, o Senhor
menos omitir nãs fofografiás. E, depoiS-; existe
sabe que são 8 pessoas:
a própria tomada de depoimento, as contraO SR. JOSÉ PAULO BJSOL- Ficou provadições e ~ expl!cações que cada um dá. Chedo, claro, no inquérito, que a comissão pedída
ga ao abs~rdo de_ um chegar a afirmar que
foi de 50%?
leu no Diário Oficf_a/ áa União ·a licitação.

O SR. ALCJONLSERAFIM DE SANTANA
Então, realmente,. C$1d<) um dá uma versão
porque é o fator surpresa do inquisitório. Pelo - O crime de corrupção é muito difícil de
provar. É o trato _e a palavra entre duas pesmenos no interrogatório, na inquirição, em
que- as pessoas se-perdiam porque havia deta- _soas. O que eu entendi, como autoridade poliO SR. JOSÉ PAULO BISOL~Como ê que
cial, é o depoimento do sr. José Gradosa,
lhes, que dificilmente, porque há uma história
V. 8' descreve mais ou menõs ~essa fraude
que foi um depoimf:nt.O ·idóneo. Baseando-me
- :central de todos eles, há uma coerência de
na concorrência?
em outroS elenientos do inquérito, eu entendi
história, mas;- ós detalhes domonstrani a forO SR. ALCIQNLSERAFIM DE SANTANA
que ele estava com a razão, estava falando
mação de, pelo. menos, um fato-verídico.
-Ai há muitas evidências.
~-.-a v:erdade. Razão pela qual eu indiciei o restante das pessoas. E -não é somente a palavra.
O SR. JOSÉ PAULO BISO!. ~ ·V. S• deu
O SR. JOS:é: PAULO BISOL- Não, indago
existe o testemunho de pessoas que piesentodos, já?
como é que está descrito no Relatório.
ciaram quahdo estavã assistindo o requeriO SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA
mento. Na Seçretaria de Educação, no EStado
O SR. ALCIONI SERAFIM DE. SANTANA
- Eti parei no Alexandre, mas os demais estão
do Rio de_Janeiro há todo um projeto, faJsa-A participação fraudelenta, porque aí entro
dentro da fraude.
mente produzido, enfim, há todo_ um inquérito
em detalhes de todo o contexto. Então há
policiaL
·
--- O SR JOSÉ PAÚLO BISOL~- Os mesmos
indícioS suficientes para esse convencimento. .comportamentos?. _ _
· O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Em algum
Por quê? Porque desde o infcio sabia-se quem
momento de suas investigações, aparece alseriam os vencedores. A partir do momento
O SR: ÀLé:JOI'il SERAFIM DE SANTANA
guma coisa contrária a servidores que operam
que houve a proposta para a alocação de re- -Os mésilíos_ corrij)ortà:m~ntOs. - no Planalto?
cursos, houve uma proposta em seguida,
O SR. JOSÉ PAULO BISOL ~ Ficou claro
quando se_ tinha certeza que esses recursos
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA.
nesse
_inquérito
que
o
projeto
da
Hidrossis~
seriam aJocados para a execução do projeto.
Não, nenhum. Inclusive, eu tive essa preocutemas, lá no caso de Valença, era desnecesA empresa Já sabia -previamente - que
pação e posso até explicar a razão pela qual
- ·
essa empresa ganharta, que era a Hidrossis- ·sárfo?
o Ministro f9i a primeira pessoa a ser ouvida
temas. E as outras participam, e através dos
do grupo. E que havia um interesse muito
interrogatórios se chega à conclusão, pelo me- _ _ O SR ALCIONI SERAFfM DE SANTANA
nos aos indícios do elo que liga todos esses _-Eunemquestioneinoinquéritoinicial.Real- grande. da Polícia Federal em procurar saber
empresárlos, o conhecimento que todos timente,.eu tive oporiunidade de participar certa se. esse le_que de implicações restrigia-se somente às acusaçõ_es pela imprensa, que serta
nham pelo tipo- de obra que seria executada. - -feita aqui, onde o·Sérgio. Menin estava .sendo
a Seplan, ou_ se era um pouco maior~ E eu
Então, esse é que é 0 meu convencimento interrogado. Eu vim para conversar' com 0
e é o que passo para 0 meu relatório tento
SenadorJosélgnádoFeneira,entãopartictpei fiZ questão, nos momentos em que me via
passar pelo menos, essa fraude prévi~, esse ·. 1O minutos e vi :sse q_u~stionamento. Justa- â frente com essas pessoas, de procurar saber,
dar oportunidade de elas ampliarem no meu
conhecimento prévio de vencedores de uma mente.na apuraçao pohctal eu entendi desne-conhecimento, com provas robustas ou cotl)
licitação que desde 0 nascedouro já estava - · cessáno se procurar saber se o projeto era
elementos que eu pudesse buscar essas pro~·adequado, se realmente o valor da obra estava
fadada com vício irremediável.
vas)::ntão, eu ouvi o Ministro,_prelimina[menO SR. JOSÉ PAULO BlSOL-86 uma per- --?entro do que se P.r'?jetou, porque o projeto
te,_e fiz. questão de fazer essa pergurità sObre
gunta: é possível esse delito, isto é, esse com- ·._e fraudulento. Ele foi entr~~~ J:>,OSteriormente,
a expresSão "dar nome aos bois", que foi inuiportamento delituoso é passivei sem a concor- quando os f~t?s foram noticiados. Então ele
to_cunhada pela imprensa. E de fato ele disse
r~ncia de um funcionário p(lblico, na slngulaperde a eficacJa, ele pe~d7 o v~or por outros
~ue_ o nome aos bois era a esperança que
ndade desse acontecimento?
elementos que o própno mquénto traz. Razão
ele ~nha, está consignadq nos autos, -de que
. ' pela qual eu deixei, eu achei desnecessário
a Polícia Federal fornecesSe tais nomes. TamO SR. ALCIONl ~ DE SANTANA . · se fazer uma perícia, para comprovar se_ 0
bém ouvi o Lúcio Veríssimo, posteríoirnente,
--:-É plena~ente po~sJvel, s6 que esta apura- _-- projeto era adequado ao tipo de obra. Porque
e, de fato, ele não ampliou, ficou r·eStritO exataçao entendt que havm uma conexao entre to- tudo sem uma simulação foi uma contrafação.
mente a essas pessoas que o inquérito ãponta.
dos os elementos que compunham o grupo, -._--A produção dele foi posterior à próprta sisteo

r:
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O SR JOSÊ PAULO BISOL·- Nas nossas
atividades. aqui, temos alguns dados no sentido de que o Ministro Aníbal Teixeira encami-

nhava "n,. exposições de motivoS ao Presidente da República, sem que esse tomasse
conhecimento da existência de um indispen-

sável saldo de verbas no orçamento, para atender, é claro, às alocações a fundo perdido.
Esse inquérito contém dados s_~bre esse_ comportamento do Ministro?

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
- Não temos algum tipo de afirmativa, mas,

também, são considerados pela autoridade,
irrelevantes, porque havia todo um procedi-

mento, do qual o Ministro era o encarregado
maior. Era um problema de verba a fundo
perdido. E o Presidente, segundo os próprios
depoimentos, apenas dava o "aprove-se'' já,
previamente formulado pelos seus órgãos téc-

nicos, entre os quais dentro desse processo,
o pr6prio Minfstro participava diretamente. Então, era irrelevante ou é irrelavante, sob o ponto
de vista penal, se o ''Aprove-se': era dado sem
terra suficiente ou as provisões de verbas, que,
posteriormente, era fefto um processo dentro
da própria República, que não diz respeito à
apuração policial.
OSR.JOSÉPAULOBISOL'-Essaquestão

de Valença é um caso paradigma. A hip6tese
qúe se tinha é que Valença era um caso paradigma. Porque n6s não podemos agitar o
mundo inteiro a respeito de corrupção e, de
repente, circunscrever essas corrupções à Um
fato. Então, parece-me que o importante para
o Brasil do futuro, importante para os seus
filhos, para os meus netos, é que se averigúe
se esse procedimento é apenas um caso paradigma de um procedimento que se institucionalizou, apesar de corrupto. A_ pergunta que
eu faço é esta: o Sr. mendonóu esseS outros
inquéritos, as conexões_ estão sendo estabelecidas pela Polícia Federal? Quais são os novos nomes? em que Ministérios estão acontecendo essas coisas?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Especificamente na apUração; não aparece
somente a Seplan. Evidentemente que não
é a corrupç~o da Seplan e nem C~!_TUpção
do ministério, esse ou aquele. Eventualmente
são seiV:idores ou intermediários agindo nesses ministérios. Mas aparecem as intermediações específicas na Seplan, no .antigo Ministério de DesenvoMmento Urbano, no MEC e
na EBTU. Isso, eu já falei, não significa que
haja participação de servidores mas pelo menos já se detectou a participação de intermediários nesses órg~os públicos. Então, a pretens_ão da Polícia Federal, efetivamente, não
é ·aperias tomar o "caso Valença" como a demonstração da corrupção E7xistente no Br~sil.
Valença foi retirada, foi especializado, digamos, pela sua situação individualizada ~ com
provas robustas para esse encaminhamento
do inquérito. Agora, a Polícia Federal tem pretensões muito maiores, e não estou falando
em nome de diretor-geral, estou falando como
cidadão. Nós queremos chegar muito mais
'longe, e hoje existem propostas...

O SR: JOSÉ.PAULO BISOL -

V.

quando os comPortamentos são múltiplos, os
delitos são múltiplos, também, conexos e_ continuados, a coisa se desdobra por territórios
de competências jurisdicionais e policiais diferentes, tom~-se praticamente impossivel diagnosticar o fato na sua totalidade. Então, condena-se um ali, absolve-se outrQ lá, e, na verdade,
o processo criminoso continua, 6 mal, o cancro da sociedade continua. Parece-me,. acima
de qualquer relevância que tenha nossa luta
contra a corrupção, precisamente pegá-la como uma totalidade, ou não vamos fazer nada
em favor de nossos filhos e netos, isto é, não
vamos aprimorar essa democracia nO Brasil.
É esse o cuidado que a Polícia Federal está
tendo e que precisamos ter, no- sentido_ de
apanhar o procedimento institucionalizaclo como um todo. Eu receio muito que se denuncei
Aníbal Teix.eira, pOr exemplo, nesse caso de
Valença e a c__oisa se dilua por aí. Então, perdeu
completamente o sentido. Entendem o que
_quero dizer? Não, quero saber como é que
é nos outrOS, por que é que ocorre. Não é
o que ocorre na EBTU, etc. etc. Preci&.amos
apanhar essa tessitura institucionalizada. E pelo que estou vendo até agora, talvez seja falha
de informação da minha parte, há uma zona
gris, há uma região cinzenta em tudo isso
_ que não está sendo ilwninada, porque é impossível essa institU.c!Onalização _sem a advocacia administrativa, ou seja, a participação
dos servidores públicos. ComO é' qtie esSas
firmas vão se alimentar se eles não têm uma
medicação com- o servidor público, se têm
a cunha? Será que estamos com medo de
esclarecer isso ou está sendo difícil? A Polícia
Federal tem algum dado a respeito?

"S• fal.;u,

mencionou cinco desmembramentos iniciais.
O SR. ALC!ONI SEAAFIM DE SANTANA

-Já existentes.
O SR. .!OSÊ PAULO BISOL - V. S• poderia

me dar uma idéia de cada um deles?
O .SR. ALC!ONI SERAFIM DE SANTANA

-Posso.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Valença, um.
O SR. ALC!ONI SERAFIM DE SANTANA

-Valença, um. Existe um inquérito-mãe, que
é bem amplo. Existe o caso do Dourado, que
é aquel~ _gue o Deputado Mendes Ribeiro denunciou, existe um caso em f.1inas Gerais referente ao MEC, existe um caso, me parece que
da Seplan, ou envolvendo o nome da Seplan,
no Estado do Ceará. Esses são_os cinco casos
- espedficos. Há uma proposiçãO da autoridade, já acatada pela direção geral, de especiaw
Uzar vários inquéritos policiais, também não
com paradi9ma, mas onde há indícios de particípação delituosa Posso especificar, já que
falei em ltajaí, dentro desse elenco, eu propus
um inquérito policial para Itajaí.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- V. S• poderia

dar em detalhes, não minuciosamente, é claro,
o que acont~eu com o Prefeito de ltajaí?
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

-Posso, porque, além de tê-lo ouvido informalmente na área reservada da. Polícia Federal, depois eu formalizei isso em depoimento,
que faz parte do inquérito. Na cidade de ltajaí,
o Prefeito foi procuradO por um intermediário
-prefiro não declinar o nome, para não estragar até a própria investigação - ele se apresentou em nome de seMdores públicos para
obte~: essas;_ verbas. De fato, o prefeito aceitou,
fez identicamente como Valença, também
aceito.u para verificar até çmde iam esses tipos
de intermediação, e de fàto, as verbas foram
alocadas. Foram pedidos - salvo engano vinte por cento sobre o valor total, não me
recordo desses valores, hoje. Foram divididos
em cinco parcelas, e a primeir~ parcela foi
para a intermediação. O Pref~to chegou a pagar, existem cheques, estamos bu_scando es_sas provas. Existe cheque na Caixa Económica Federal; ~oi pago pess_oalmcrnte pelo Prefeito. O Prefeito fez essa jogada eJ num segundo nlomento, negaceou a continUidade e houve dificuldades posteriores para o restante dos
recursos, o que vem comprovar, pelo menos
em tese, qUe há up1. braço muitoJorte dentro
desses Ministérios, que consegue manipular_
de qualquer forma. Estou dando especificamente o caso de ltajaí, inclusive há filmagens
disso, há tuna gravaÇão, mas é claro que está
dentro do. próprio inquérito e da investigação,
que nunca veio a público, mas que nos interessa aprofundar e nós estamos aprofundando.
O SRJOSÊ PAULO B!SOL-Esse cuidado

é absolutamente indispensável, porque, pelo
menos ·na minha experiência pessoal de Juiz,
nos casos, de grandes delitos, questão de _contrabando de drogas, de furto de automóveis,
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O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA
- Realmente é muito dificil, mas _a pretensão
é chegar no foco centraL Dentro da investigação, posso lhe afirmar que estabeleci três
metas: o primeiro momento é. colher todos
os elementos de_acusação, qualquer qu~ fosse
a origem, prefeitos, parlameritares- cheguei
a ouvir alguns parlamentares_- pessoas do
povo, enfim; qualquer um que pudesse_ ajudar,
a própria Imprensa como veículo muito forte
_de informação, isto na 1o fase; o segundo momento é atacar o problema da intermediação,
em si, porque temos hoje um quadro muito
vasto, e ai o sr~ pOderia perguntar-me quantas
empresas servem como assessorias oü intermediárias, e eu respondo: milhares. Mas a nossa preocupação são aquelas que realmen_te
têm esse braço misterioso dentro dos órgãos
públicos. E hoje já temos um quadro, em uma
seguhda fase, desses intermediários, das empreséls que intennediam. A terceira fase, a
mais importan~e. seria chegar nos Ministérios,
onde existe o problema central de toda a questão da intermecliação.
O SR JOSÊ PAULO BISOL- Realmente

é central. Isso preQsa _?er diagnosticado por
uma razão muito sirhples: para que a intermediação se tome necessária é indispensável que
o procedimento burocrático não se desenvolva normalmente. Então, é indispensável que,
no mínimo, por desídia, o servidor não opere.
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Mas não é s6 de:sídia, há um momento em
que o processo burocrâtico pára, estaciona.
Alguém é responsávei por ísso. E aí começã

a advocacia administrativa. Então, entendo
que esta região desta conexão de delitos continuados precisa ser elucidada, porque a nossa
intenção é mudar, é eliminar a institucionalidade disso aí, é criar um novo sistema, tomar
a nossa burocracia saudável, como ocorre em
alguns países.
Era o que tinha a dizer. Ob.rigado.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franci:>)- Senador Chagas Rodrigues, V. Ex' tem a palavra.

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Dr. Alcioni,

tere:i apenas três perguntas a formular a V. S'
Sei que V. S• é inteligente e, apesar de jovem,
tem experiência. Por isto, irá responder tam·
bém assim com muita concisão. -

Em suas atividades, sentiu ou presentiu, em
algum momento, alguma interferência ou ten,tativa de interferência de alguém do Legis~
lativo, do Executivo ou do Judiciário, no sentido de que suas atividades tivessem um ritmo
menor ou fossem de_sviadas, ~nfim qualquer
tentativa de interferência? V. 5' pressentiu isto'?
O SR ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Não, acredito que havia sempre um desejo
de que a coisa andasse bem rápido, jamais
percebi qualquer interferência·.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -

Quanto à

Hidrossistema e o Sr. Alencar Guimarães, nas
suas a:tividades ou extraprocesso;- ,a Sr. .tem.
informação também de que eles teriam partidpado de outros ~ases?
O SR ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Não consegui buscar nenhuma prova nesse sentido.
O SR. CHAGAS RODRIGUÇ.S _:co inquêrito, a que V. S• presidiu, se bem entendi, foi
acompanhado por uma a1ta autoridade da
Procuradoria, o Dr. ~ubprocurador, por isso,

-fõreriCàiriír1Radc:f dlretamente à- Procuradoria _
Geral, não precisou Passar; como é- comum,
pelo Diretor-Geral da Polícia f~4eral, não é
isso? v. s• enCaminhou diretamen~e o Processo?
--

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Estarta pa-

rado o processo?

-----

0 SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Não sei se parado, aci-editõ qUe
não tive nenhum resultado.

iiãO, mas
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dade, haverá indí<:;iaÇões·, possivelmente. Ago.
ra, realmente, estoJJ. m~ antecipançlo ao convencimento da autoridade que preside isso

aí.

citaraio novas investigações, se não foi ajuizada a ação, então, estada sendo, pelo menos,
examinado na Pr.ocuradoria. Estaria na Procuradoria?
- ·
· -·
· '

O SR MAURfC[O CORR~ - V. S• falou
que a Polícia Federal continua aS SUas-diJígê-ilcias pelo Brasil afora. Não sei se estou engariado, v; 8' me conija; pOr gentileza, parece-me
que V. s~_ esteve em Viana, no Maranhão, _em
di1igêncl~?
___
_ _ ·

_,0 SR. -'J_ÇIONI SERAFIM DE SANTANA

-Estive.

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Se não soli-

-

Possivelmenn:, sim.
OSR. CHAGAS RODRIGUES -

Há quanto

tempo o processo se encpntra na Procuradoria?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Deve fazer em tomo- de um mês e quinze
-dias que o encaminhei.
O SR. CHAGAS RODRIGUES~ Muito obn-

9ádõ;
---:.~O SR. PRESIDE;.NTE (Itamar Franco) Tem ·palavra o Senador Maurído Corrêa.---·

a

o SR. MAURÍOQ~C()RR~ _:_sr. Delegado,

falou-Se muito a respeito da existê'ncia de uma
fábrica de alambiques do irmão do Ministro.
V. s~ chegou a apurar algo _de concreto nessa
direÇão, ÓU houve _apenas Ufn- Vali O- ÓO que
tange a essa informação?
~ O SR. ALCIOI'll SERAF)M. DE SANTANA

.:.... l'l.ão;· eSte aSS!JiltO foi baStante veiculado
Pefa Imprensa e f~ parte da prêocúpação da
Policia Federal. E dentro desse inquérito que
está sendo encaminhadO;-que ~stá sendo inStaurado por Minas Gerais, será 'objeto da apuração específica dentro de UOJ univer~ l'!l_alor
· em_ Minas Gerais, mas há a preocupação com
__QprOblema do -alambique.
O SR. MAURÍCIO CORReA -

Não se che-

gou a nenhuma conclusão?

O~SR ALC!ONI SERAFIM DE SANTANA
- Não, Por ãhsoluta falta -de tempo confesso.
Mas -há a preocupaçãO e será objeto de Um
ih(Jlié!ito policial.

O SR.~ ALCIONf SERAFIM DE SANTANA
O SR. MAURÍCIO

- -

·

CORR~ _:_V. S' <:begou _

a alguma q)ndusão lá a _respeito de intermediação ou de algum fato delituoso?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Cheguei. Convenci-me de que hôuV~--=éJ.êütõ
e explicO- para o Sr. que s6 não pratiquei o
ato de indiciação por falta de te_mpo, mas dei~
xei tudo encaminhado. Foi pedida perícia formal - ,eu me fiz acOmpanhar de um perito
da Polída Federal ~ tomei depoimentos na
ddacfé ·de Viana,_ corilprovei, _in'Joco; a· _irlexíS-tência dã ol:ira pUblica, enffin, tem todo um
quadro preparado, mas será, também, ou está
sendo, objeto de um inquéritO específico. Ao
menos estou propondo esse inquérito_.
O SR. MAURÍCIO CO~- ElE: não~ foi

instaurado ainda?

OSR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Acredito que_n2!o.
OSR. MAURíqo CORREA-Emboracom

a existência de graves indícios, Corilo V. _s.acaba de sa1ientar?
--

O SR. ALCIONI

SERAFIM DE SANTANA

~- Es1:ou dªndo o :meu depoimento como~au
toridãdê. qUé esteYe no local. É_ o me_!J convencimento.
O SR. MAURÍC!OCORR~- V. S•também
eSteve·emPinheiro, o_u_a_inda não este'{e em
Pinh~iro?

. . Q $R. ALCIONl SERAFIM DE SANTANA
- Sobre Pinheiro fiz investigações. Não cheguei a me desloc.w até a cidade de PiillleirQ,
mas ~m já_ ouvi pessoas e também pioÇóSito meu, c:omo autoridade policia1, que seja
objelo de um inquérito poliCial, nem qÚe- Seja
para se apurar que nada houve.
--

e

O SR ~URfCIQ CORRtA- Ou seja, existe, portanto,, essa preo6.ipaÇáo do Sr. em dar
curso a _ess_e pr9pqsito. V. S• falou ai, mais
à guisa de_ informação, sobre a existência de
O SR. MAURÍCIO_CORW- G_.,al foi o
um inquérito ·aberto _em dec::orrêrrd~ daquele
depoimento do Deputado Mendes Ribeiro. tipo -de investigação que V. St fez em tomo
_V. 8_f poderia nos adiãntar -~dgt.irria providência -de Pinheiro_até este momento?
·aliC:ondtiSão
qú:e se tenha chegado a respeito
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Mandou
desse.inquérito?
_
-Obtive a documentação que compôs-o prodiretamente para o Dr. Procura'dor-Cieral? cesso de licitação. __ ['jªº--c:heguei atê Já,_ mas·
O SR ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
~ o SR. ALcicii-n sERAFIM DE sÀNTANA conversei com o nosso pessoal que esu~Ve
-Para o Dr. PrOcurador-Geral, Sr. LaUt-o Pon~Infelizmente, nã.o sou a autoridade que pre~
na área, inclusive, coni órgãos irmãOS, ~qUe
teies.
- ~de o feito, mas posso lhe assegurar, por ouvir também tiveram algu-m tipo de partiCipação.
-dU:er, dentro do universo ond.e trabalho, a Polí- Enfim, há um_quadro montado do prOblema
O SR. CHAGAS RODRIGUES - E até o
da Federal, que o inquérito está tendo desdo- de Pinheiro. TenhO todos os processos 'de Pidia de hoje, quais informações que tem? Foram pedidas novas diligências, foi ajuizada al- !'ramentos. Uma autoridade nossa se deslo- nheiro qu~Joram pedidos à Seplan, tudocque
guma ação? O Sr. não tem nenhum conhe- ~u para o Rio G'rande do Sul, fez ínvestiga- foi soliciW.do na gestã~)Aníbal Teixeira.
ç:oest tomou depoimentos. enfun, o inquérito
cimento?
O SR. MAURÍCIO CORREA- V. S•
está tendo o andamento normal. Acredito eu
na sua_ programação, o dia, a data de quaÍldo
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA -e aí eu estaria me ~tecipando- que den-Não.
trõ_do quadro de convicção da própria autori- pretende se deslocar para Pinheiro?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Não, não precisou passar pela justiça. Abreviei o Camínho, porque o inquéh'to serve como
base _para uma ação penal. O caminho normal,
a praxe, é encaminharmos à Justiça que, por
sua vez, encaminha ao Ministério Público. Nós
apenas abreviamos o caminho.

i\e;,,
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O SR. ALCIONI SERAAM DE OUVÊIRA- - Urn:jogo cootábil, um jogo de provas falsificadas e, naturalmente que dentro deste contexto
Não. Eu hoje me afastei ria apuração de mérito
haveria, diante de um quadro formal, um ato
do inquérito porque há uma necessidade de
lícito e perfeito.
dinamizar a investigação. Então, eu concluí
uma etapa do inquérito, estou propondo à DiO SR. MAuRÍOO CORRÊA - Uma outra
reção Geral, que sejam instaurados alguns in- pergunta que eu gostaria de fazer a v. s~ é

quéritos policiais, porque a função também
é para verificar se existe _o crime, não para
verificar a indiciação, ou a indicaçao de autoria.
Então, dentro deste quadro, eu não posso
lhe falar, porque vai depender da programação
da Polícia Federal.
O SR. MAURfOO CORRÊA - Estranhava
que, rea1mente, o volume dos recursos desti-

nados a Pinheiro é muito grande. Então, qUerme parecer que uma das primeiras providências da Polícia Federal deveria
sido essa,

ter

de deslocar-se até Pinheiro, na medida, inclusive, de que_ já há um certo rumor no sentido

da existência, vamos dizer, de irregularidades,
pelo menos na jurisdição da concorrência.
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
- É simplesmente uma questão de priori-

dade, de ótica, da autoridade poUcial.
Realmente, na ocasião, bem mais, a cidade
de Pinheiro, mas, não a cidade de Valença,
razão pela qual me especializei em Valença.
Mas, isto não significa que não será objeto
de apuração.
OSR.MAURfao CORRÊA-Dr. Delegado,

V. S• poderia detalhar para nós aqui, rapidamente, como é que funcionava, na sua visão,
dentro do resultado da sua apuração, esse
processo de intermediação dentro da SEPI.AN?
O SR. ALOONI SERAFIM -DE SANTANA

-O Sr. quer dizer, genericamente?
O SR. MAURICIO CORRÊA -

Generica-

mente.
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Há várias maneiras. Um intermediário, uma

re1ativa aos dois grupos existentes na Seplan,
porque nós sabemos que existia o grupo do
Ministro, quer dizer, da conf~ança do Ministro,
com a participação do Dr. Lúcio Verlssimo
e de outras pessoas, e_o outro grupo que seria
o do Secretário-Geral do Ministério, pessoa
de confiança do Dr. Jorge Murad, como ficou
provado aqui, e eu "apenas iridagaria de v. s•
se passou pelo lado do Secretário-Geral tam~
bêm alguma solicitação, a algum empenho,
algo que lhe pareceu estranho no que tange
ao encaminhamento dessas intermediações.
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

-Eu lhe confesso categoricamente que nflo,
sob o pondo de vista da apuração criminal,
puramente, criminal e não entro no mérito
da questão adminístrativa e nem da questão
política. Realmente não veio nenhuma evidência e não me trouxeram nenhum dado que
me permitisse, sequer, perseguir esta hipótese. Agora qUanto àquilo que o Senhor. chamou "o grupo do Ministro" ou as pessoas
que compunham e trabalhavam para o Ministro, efetivamente se materializou e existe o inquérito policial hoje, agora eu ouvi o Ministro,
ouvi o Lúcio Verissimo e a acusação, e foi
objeto de uma pergunta que eu fiz que é sobre
o problema dessa autoridade, ou essa autonomia que havia na Secretaria Geral. O próprio
Ministro afirmou de que ele, quando assumiu
a Secretaria, já havia essa delegação ao Secretário-Geral; e_ nada fez para modificar. Está
dentro da legalidade. O Secretário-Geral poderia alocar um determinado tipo de verba que,
realmente, agora eu não me recordo. Então,
não há nenhum tipo de irregularidade, e nem
o Ministro, que tinha essa autoridade, nada
fez para modificar essa situação, e não me
compete julgar as razões ou os motivos.

empresa, ou intermediário, representando
uma empresa, buscava os Prefeitos, oferecia
O SR. MAURfao CORRÊA- No que tange
serviços e se embutia um pseudo-trabalho de
ao desaparecimento daquelas pastas, que fo- ·
facilitação, se vendía a facilitação.
ram requisitadas ao Diretor, as pastas não,
Eventualmente, os próprios Prefeitos eram
a pasta do Dr. Sérgio Menin, especificamente.
chamados para ter essa vantagem e, naturalO Senhor chegou à evidência probatória, à
mente, que dentro deste quadro se acertava
segurança de que foi por intermédio
as empresas que fariam essas obras. Sinteti- - tranqUila
do Dr. Lúcio Veríssimo o desaparecimento
zando, um procedimento seria dessa maneira.
dessas pastas?
Nem todos os Prefeitos aceitavam. Alguns se
viam obrigados a aceitar a ação do interme0 SR. ALOONI SERAFiM DE SANTANA
diário sob pena de não ver os recursos pleitea- É difícil verificar o ato de desaparecimento,
dos para a sua cidade. Mas, o processo simpli- de rasgamento, enfim, de distruição. Mas 0
ficado seria esse. Dentro deste quadro, um
detalhe importante, digamos que a verba ne- que eu tenho provas é de que ele pediu essas
pastas. Ele pessoalmente esteve no Departacessária para construção de determinada obra
fosse de I O milhões de cruzados teria que mento de Pessoal, foi assistido por funcionáse embutir um percentual já do intermediário, iioS,- ãfora o próprio Diretor de Pessoal. Eu
digamosa20%. Entáo, a obra passaria a um tenho a prova de que ele levou esses doeuvalor de 12 milhões de cruzados. Se o Prefeito mentos, eu tenho a prova de que esses doeuquisesse os 20% passaria a 14 e mais a própria mentoS--voltaram com exceção desta pasta.
empresa construtora se_ eventualmente partici- ESta é- a prova, e eu teriho o testemunho dele,
passe dess_e processo. Finalmente era um pro- confirmando essa versão. Naturalmente que
ele nega que tenha destruído o docwnento.
cesso fraudulento, também teria seus 20%.
Quer dizer, uma obra de 1O e depois se faz
O SR. MAURfao CORRÊA- Perfeito.
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E quanto a Santa Quitéria no Ceará, já há
algwna providência, alguma pespectiva ou_alguma proposta?
-

O SR. ALOOfll SERAFIM DE SANTANA
No Ceàr.f tem um inquérito pOlicial.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- É o especifi-

camente s_obre Santa Quitéria ou genericamente sobre o Estado?_
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Eu não tenho concüções de lhe dizer.lnfelizmente eu não tenho essa condição. Porque
há uma coordenação nacional, e eu presidia
um inquérito. Então, a minha preocupação
era muito voltada a esse inquérito. No Ceará
eu realmente tive as noticias de instauração
de inquérito policial. Agora, não posso lhe dizer, sei que é, relativa à Seplan, me parece
também. Eu não tenho condições de afirmar.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Quem é
o encarregado desse inquérito?
O SR. ALOONI SERAFIM DÉ sANTANA

-É um Delegado designado pela Superintendênda do próprio Ceará.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL ~ Não sabe

o nome?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Não sei o nome.
O SR. MAURfao CORRÊA -

Era só. Sr.

Delegado, agradeço a sua atenção.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Se-

nador Mendes Canale, V. Ex' com a palavra.
O SR. MENDES CANALE ~Sr. préSidente,
eu gostaria de uma informação-do Hustre depoente, em relação às investigações. (Pausa.)
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

- Eu posso responder sua pergunta?
O SR. MENDES CANALE -Sim. pode.
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- O delegado Vinhas foi por requisição da
Procuradoria da República, lá no Ceará.
· · O SR. MENDES CANALE -

lotado no Ceará.

o Óelegado

""'

O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

-Delegado Federal lotado nO Ceará.
O SR. PRESIDENTE (ltainã.r Franco)Conti~ua com_ a palavra o Senador Mendes
Canal e.
O SR. MENDES

CANALE -

Eu gostaria

de uma informação do Hustre depoente, arespetto das investigações realizadas pela Polícia
- Fe~eral, se hou_ve algum inquérito, alguma investiQãção relacionada com os Municípios de
Rio Oaro e São José dos Campos em São
Paulo? -b SR. ALOÜNI SERAFIM DE SANTANA
-Em São Paulo, nós temos inúmeras denúndas e já existe um inquérito policial instaurado
no Estado d~ São Eaulo para apurar todas
as irregularidades e todas as acusações.
O SR. MENDES CANALE -Mais especifica
em relação aos Munidpios de Rio Oaro e_São
José dos Campos. não?
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O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- De cabeça eu não tenho; mas Rio Claro
me parece que está dentro desse elenco de
bus_ca.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Se-

nador Alexandre CQ_sta, V. EX" cõm··a palavra.
O SR. ALEXANDRE COSTA "- Queto tirar

aqui apenas pequenas dúvidas, e não desejo,
absolutamente, fazer o papel de promotor.
V. s~ indidou o Prefeito de Valença?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Não.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Achou que

era inocente?
O SR. ALCIONJ SEAAFIM DE SANTANA
-Eu não só achei que ele era inocente, como
eu entendo que ele foi talvez o grande homem,
pela sua coragem, que nos permitiu chegar
a estes resuta_dos em sua situação paradigma
para a própria sociedade brasileira.
O SR. ALEXANDRE COSTA - E a carta
que ele escreveu ao Ministro, inocentando o
Sr. Alencar Guimarães? __
Não significa indução ao crime? Aliâs eu
estou perguntando justamente porque desco-

nheço, não estou c:dti_c_ando.
O SR. ALC!ONI SERAFIM DE SANTANA
-Dentro da própria apuração surgiram duas
cartas: uma primeira carta em que foi toda
ela projetada, inocentando um grande número

car Pentanha Guimarães. O Ministro, no seu
depoimento, faz essa afirmativa, a demonstrar,
realmente, que Pentariha foí o primeiro nome
que surgiu dando a versão de que ele era
o representante do clã, Pentanha Guimarães.
Quando,_ na verdade, sequer con_heçia a ciç:la~
de de Valença.

O SR. ALEXANDRE_C_OSTA-Nas_investi~
gações que V. Sa. fez, o que levou o prefeito
a fazer a denúncia?
O SR."i\LOONISERAFIM DE SANTANA

- O prefeito recebeu, inicialmente, o assédio
-do Alencar. Como-havia essa necessidade, e
ele ficou em dúvida pelo tipo de facilitação,
procurou os seus correligionários e foi a canse~
lhad6 do que era possfvel fazer; além disso,
ele procurou dois parlamentares, porque já
havia no ar a possibilidade da Comissão. En~
tão nós_ temos num próprio inquérito policial
o depoimento do Senador Nelson Carneiro
e o do Deputado Ronaldo Cesar Coelho, que
confirma essa procura, a preocupaç_ão do prefeito antes da. própria alocação de ~çursos,
quando os dois parlamentares sugerem que
ele prossiga Com a trama e, afinal, s_urge todo
o processo de licitação, atendendo ao próprio
interesse da sua C:õffiunidade. Isso tudo_ faz
parte do inquérito policial.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Porque o
prefeito não procurou a Polícia Federal, quan~
do da proposta?

de pessoas que não condiziam com a verdade;

O. SR .ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

e uma segunda que o próprio prefeito, por
não concordar com a primeira, ele mesmo
produziu, e aquilo aH é re_almente o retrato

-Talvez por não acreditar, naquela ocasião,
na Policict Federal. É possível_

da verdade. Porque os veícu1os de comuni~
cação divulgaram, no Brasil, dizendo que havia

um conhecimento com o próprio Sérgio Menin Teixeira de Soyza_e que ilão era verdade
e o José Graciosa, Prefeito. de Valença, fez
questão de esdarecer_que na verdade o único
-contrato que ele teve foi com Nencar Guimarães.
O SR. ALEXANDRE COSTA --Os dois
eram aparentados?
O SR. ALOONI SI:;RAFIM DE SANTANA

-O Menin e o Alencar?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Sim.
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Íntimos amigos. Isso pelos próprios depoimentos deles.
O SR. ALEXANDRE COSTA tados só o Alencar?_

E aparen-

O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

-

Não há parentesco nenhum.

diferent~s. só
para o senhor ter uma idéia. Inicialmente ele
aparece como representante do clã Pentanha
Guimarães; depois ele dá um outro nome pa~
ra, fmamente, descobrir a verdadeira identidade dele. Então ele aparece com três nomes,
inclusive num desmentido a demontrar que
ele, pelo menos, falsamente, se aprentõu co~
mo outra pessoa, ou com outro nome, o próprio desmentido na carta aparece como Alen-

O Alencar com três nomes
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ú SR. ALEXANDRE COSTA- Preferia, pri~
· meiro, receber o- dinheiro para depois fazer
a denúncia?
O

sR.

AlCIONI SERAFIM DE .SANTANA

-:-:- É p~ssível.

OSR. PRESIDENTE (Itamar Franco)-SeCarlos __ Chiarelli, perguntaria a V. Ex' se

n~dor

teri..ã_ mais -ã.lguma complementação a fazer,
antes de encerrarmos.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Dr.
--AJ.cioní, o Dr. Arubal Teixeira de Souza é primo
do Dr. Sérgio Menin Teixeira de Souza. Ambos
são ou não são- paren\es? Não sei se V. S•,
tem_ essa informação, Sr. Lúcio Veríssirno_ de
Souza?
O SR. ALC. JNI SERAFIM DE': SAN!ANA
~-Não. Não são parentes. É apenas coinci~
-dência o sobrenome.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Há
algum elemento de informativo, no corpo-do
inquérito da Polícia Féderal a respeito da situa~
ção das relações .da Associação Brasileira de
Municípios com a Seplam em face daquele
projeto que ao final viabilizou a captação de
um -determinado auxílio a fundo perdido mediante convênio de_ cooperação técnica, na fai~
xa dos fornecimentos e equipamentos ou programa_ SOE}'! ~te?
-

O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA
Há investigação e também será objeto de

inquérito.

·a SR. RELATÚR (Carlos--thiarelli) ~HoUve
uma investigação e da investigação decorreu
o quê?
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

-Será instaurado o inquérito de Minas Gerais
dentro desse contexto, desse universo de Minas Gerais.

C SR. RELATOR (Carlos ChiareUi) força de que restaram susp~itas?

Por

O SR. ALOONI SERAFIM DE SANl:ANA

- Pelo menos há elementos suficientes que
-jsutffiquem o inquérito policial

· -·
O SR. RElATOR (Caflos Chiarelli) :.. :. __ Qi.ims
O SR. AI..EX.A.i'iDRE COSTA - l'fãO ·acna- sãci esSes elementos, V. S• se lembra?
O SR. ALOON! SERAFIM DE SANTANA
que agindo assim, o prefeito colaborou .para
- Lembro. A grande coincidênda... Primeiro
o crime?
existe uma acusação formal de um determiO SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
nado prefeito_ou prefeitos e existe uma grande
- Eu entendo que não, porque no crime de
coincidência no parentesco e na própria aloca~
corrupção a simples solicitação já caracteriza
de recursos entre o chefe de gabinete
-o ..crime, a simples solicitação, me parece que ção
da Seplan e a pessoa que era encarregada
houve no -caso presente, e ele não concordou
e que ganhou a licitação, que é_ o seu filho,
e ele não continuou com toda essa trama;
pelo menos seu filho, Lúcio Vefissjmo dele.
ele negociou e nem pagou ao servidor públlco.
O SR RELATOR (Carlos Chíéi:felli) -A em~
Quer dizer, a participação dele, dentro do con~
texto administrativo, foi lícito, ele fez um pe~ presa Sistrom, não é?
dido.
. O SR. ALCIONI SERAFIM DE. SANTANA
O :SR. AL.f:X....\NDRE COSTA - Nem mes~ -Sistrom. Isso já foi conseguido os contratos
mo condescendência criminosa, no qual foi sodai~. Já está demonstrada es5é!_relação.
indiciaao outro?
O SR. -RELATOR (Carlos Chiarelli) -Abre~
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA se uma investigação com inquérito nesse par~
·
·
-Não, na conde_sc.end_ên'tia crimin.osa existe _ticular~
um grau de hierarquia, entre subordinado e
O SR. ALOONI SEAAF!M DE SANTANA
superior; é um crime específico do funcionário - Corn ..inquérito policial.
público, por isso que não se pode alegar parti~
O SR.RELATOR (Carlos Chiarem) Há uma
- cular. É diferente, sob o ponto de vista, puraafirmativa que fala no Dr. Lúcio Verís.slmo, no
mente, penal.
seu depoiemtno, às fls. 93, ·que -diz o seguinte:
·a SR. AI:EXANDJ<E COSTA- Muito obri..0 Sr. Aníbal Teixeira era bode expia~
gado.
tório. .. "
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Pergunto, em primeiro lugar, evidentemente, se esse tipo, ou coisa similar, em matéria,
ele a fez também na defesa do seu ex-superior
e hierárquico em face do volume de c{~cas,

comprometeu a encaminhar, à Polícia Federal, para o awu1io da própria investigação. Mas
at~ hoje não foi enc_aminhado.

acusações, indícios,

lhe fizera anteriormente uma pequena indagação, com alguma analogia, _mas _vou ser mais
explícito por<;tUe. inclusive, vou lhe citar a fonte.
O Dr. Aníbal -Teixeira, no seu depoimento à
ti. 301 dUo seguinte: "A Policia Federal não
cwnpriu a tS.refa nem o prazo que lhe pedi
da investigaçªo." E; 9_epo!s diz o seguinte: que
o SÍ'Il também pOr ele estimulado ou cobrado
nunca ajudou na investigaç_~o'', Então, gos:arla qu-é V. S!, sobretudo, com relação ao 6rgao
a que pertence, fizesse__alguma referência, por~
que há uma, acusação frontal de ação, que
não foi feita, aidna que cobrada, e _de prazo
que foi absolutamente desconsiderado.

suspeitas, etc., desde

a Imprensa até as investigações parlamentares
e policiais que ocorreram com relaçáo ao Dr.
Arubal Teixeira, na defesa, ele disse que ele,

Aníbal Teixeira, era bode expiatório. Esse tipo
de manifestação ou similar, ele também a referiu na invstigaçãa feita pela Polícia Federal?
O SR. ALGONI SERAFiM DE SAI;TANA
Não, em absoluto. Em nenhum momento
ele afirmou isso.

-

O SR. RELATOR (Carlos thiareiíi):..... Nem
o Lúcio Yeríssimo, em defesa do Arubal, nem

o próprio Dr. Aníbal T eixelra, digamos, atribuíram as acusações ao fato de que ele teria
mexido com grandes interesses privados na
sua atuaçáo como ministro?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SAt;TANA

-Não. Até fiz questão de perguntar de a pos~
sibilidade_da participação de o_utros servidores
de nível bem maior que_a deles e eles excluí~
ram categoricamente qualquer participação
nesse sentido.
O SK RELATOR (Carlos Cliiarellif:C:. Não

estou falando em servidores acima dele. Estou
falando que ele alegou que teria sido criticado,
ou estaria sendo denunciado ou estaria sob
suspeita, enquanto que outras pessoas que
talvez liveSStmt mais delitos estariam liberados
porque ele teria agido como minsitro, ao Con~
trMio do que alguns dizem e que algumas
suspeitas existem, ele teria sido um padrão
de austeridade, moralidade e combate à cor~
rupçào e, nesse caso, atingira iritei'esses cor~
porativos, em presariais, _de Qrande porte e,
por isso, ele seria um bode expiatório. Por
isso caberia perse-gui-lo para não atacar os
verdadeiros responsáveis.
O SR. ALOONI SERAFIM DE SAt;TANA

- O Lúcio náo fez qualquer afirmativa neSse
sentido. Nem de bode expiatório, nem de víti~
ma, nem de grandes grupos, O minsitro ale~
gou que ele, pela sua conduta irrepreensivel
frente à Seac _e a própria Seplan, teria sido
atacado pelo próprio grupo de intermediários,
já que a sua gestão foi muito voltada ao com~
bate da comissão da intermediação. Isso ele
fez afirmação e fof consignado nos autos.
O SR. RELATOR (CarlOs ·cniarelli) -

Ele

reconheceu que existiu tntei"mediário?
O~SR.

AlCIONI SERAFIM DE SANTANA

O SR. RELATOR (Carlos Chiarefli) -

Eu

O SR. ALCfONI SERAFIM DE SANTANA

- Eu realmente desconheço. Se houve, foi
a nível de direção geral. Mas me parece, e
aí eu faço uma defesa da Corporação, de que
a Polícia Federal sempre esteve preocupada,
e sempre esteve voltada na sua apuração. Agora7 o problema de prazo realmente é muito
difícil em se_ tratando de _corrupção. É tE!_al~
mente- imposSível se estabel~er prazo. S_eria
muito fácil à autoridade, __c_om uma varinha
de condão fazer apuração· por passe de má~
gica.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

E de

qualquer maneira com relação à iniciativa a
tomada de posição V. Ex~ reitera ou não a
função anterior? Quer dizer, porque aqui esta
informação está no corpo de uma afirmativa
anterior, de que ele tomou a iniciativa, de que
ele buscou o Dlretor~Geral, o Dr. Romeu Tuma, -até numa visita pessoal, e insistiu em que
a Polília Federal não investigou.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -V._ 5'
que inveStigou essas questões de liberação
de verba e relatou particularmente à Seplan,
evidentemente: que aprofundou um pouco a
sua análise s_obre o fundonamento e tipo de
verba da Seplan.
_ _
Além das verbas especificamente centradas
ou centralizadas nas deliberações do minsitro
....,... as verbas a fundo perdido de a[)('> i,.... -: ......vuno
aos municípios- há uma informação de que
havia outras verbas que eram liberadas me·
diante convêncio. V. S• está a par?
O, SR. ALCIONI SERAFIM DE sAI'iTANA

-Eu tomei conhecimento, mas Ii.ão me preo~
cupei na investigação policial.
O SR. RELATOR (Carlos Cbiarelli) -

Isso

- Ele reconheceu e ficou me devendo, me
prometeu uma listagem daquilo que_seria os
intermediários e até hoje, infelizmente, não
concedeu à Polícia Federal,

que ia lhe perguntar.
_
Esses convênios são chamados convênios
de cooperação técnica?

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Oaro.

- Que esta\rárh a cargo da Secretaria-Geral.
Tamei conhecimento, mas rea1mente nad~ ftz
em termos de apuração policial. Não vislum~
brei qualquer irregularidade, nem foi apontada
qua1quer irregularidade.

Mas reconheceu a existência que teria sido
vítima dos intermediários?
O SR. ALCIONI SERAFiM DE SANTANA

-Não. Ele Vai mais JonQe, Disse que fez uma
investigação pessoal e teria detectado em tor~
no de sessenta e poucos escritórios que atua~
riant em Brasília, nesse tipo de ação, e se

0

SR. ALQONI SERAFIM~DE SAI;TANA

O SR. RE!..A'IOR(Carlos Chiárelli) -V. S•

não examinou essa queStão, porque não lhe
pareceu pertinente? -
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O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

-Por não parecer pertinente.
OSR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Ape-

nas eU gostaria de lhe chamar a atenção, porque o convênio da associaÇão brasileira dos
municípios é exatamente um convênio de
cooperação té<:nica. Esse quei motivou da sua
parte a sugestão de abertura de inquérito.
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SAt;TANA

- Ali, a situaç:ão é _um- pouco diferenciada,
porque há a acusação na participação de pa~
rentes do Chefe de Gabinete e acusações de
que houve a intermediação. É um caso específico.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Então,
V. S• investigou aqueles casos os quais havia

a denúncia?
O SR. ALClONI SERAFIM DE SAt;TANA

- Algum tipo de denúncia que pudesse vislumbrar pelo menos a justificativa da apuração
policial
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - E ao
fazer esse exame, pór exemplo, no caso da

ABM e outros casos dessas verbas, há uma
afirinativa do Dr. Michal OartenkraUt, Secretá~
rio-Geral, que diz que o ritmo de trabalho da
Seplan era frenético. Os processos eram aUtOrizados sem parecer técnico, sem conferência
da cobertura orçamentária, com centralização
e persona1ização absoluta do titular. E. admite
que _só citaria_ a irregularidade administrativa
e até mesmo corrupção. Admite.
s~. ao examinar o procedimento que; inclusive, em última análise, é o procedimento de Yalença - telefone, avisa, etc., urgência,
urgentíssima e tal - V. s~ sabia qual era o
órgão que informava da cobertura orçamentária?

v.

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Bom, eu tomei depoimento da própria Sa~
rem, Secretaria de Articulação dos Estados
e Municípios, onde me foi transmitida a_ infor~
mação, até pelo seu próprio titular, de que
a Sarem, ao invés de ser um órgão técnico,
e até opinativo, se transformou n_a g~stão Aní·
bafTeixeira, num órgão meraménte operativo.
Por que operativo? Porque ela não tinha poder
de decisão ou poder sequer opinativo, poder
de opinião. Então, isso são dados que existem
·no pr6pno Inquérito policial. Agora não me
cabe fazer análise.
O SR. RElATOR (Carlos Chiareili)- Não,

mas V, s~ levantou esse fato também. Eu estoll
lhe perguntando não é para que V. S' emita
qualquer opinião política, porque o problema
não é político, o problema é que no depoi~
menlp do próprio Secretário-Geral mostra es~
se tipo de procedímento adminístrativo, desviando-se da preliminar do órgã.o técnico exis~
tente, historicamente, para fiZer se cabe ou
se não cabe, se tem ou náo crédito, e esse
mecanismo implicou em uma aceleração,
uma audiência urgentíssima, na deliberação
de um dia para o outro, e implicou na liberação
sem cobertura orçamentária; essa _é a aquestão, A1 entra um outro detalhe; V. 8' detectou
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o atrito, choque entre o Ministro e o Secretário-Geral?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

- Não. Realmente procurei afastar qualquer
vinculação, até administrativa, porque realmente a minha preocupação é com o aspecto

puramente penal, e sempre tenho repisado
neste ponto.
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sim,
mas ao levantar a questão Ouviu Q :or. Veríssimo, o Dr. Menim?
O SR ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Foi indagado e realm-ente não m~ apresentaram nenhum dado relevante.
-O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Não

lhe disseram que havia...
Em-~bSoluto.

Não me foi colocada essa

questão.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. S•

ouviu o Dr. Gartenkraut?
O SR ALC[ONI SERAFIM DE SANTANA
-Não cheguei a ouvi-lo.
O SR RELATOR (Carlos Chirelli) -

E o

Dr. Lúcio Veríssimo d_isse que a coisa era coesa e harmónica.
-

Ó SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Sáo e!'atã.mente 12 mUhões de cruzados.
OSR. (<f:LATOR (CarTos Chiarelli) -V. S•
deu uma informação preliminar _e_ ainda disse
que não poderia concluí-la, porque era meramente por estimatiya, mas que aquela investig~ãO referente àquélª fita gravada de pessoas
que propunham uma intermediação, e que
foram motivo de um trabalho de coleta de
prcivaS~gi'éivadas pelo Deputado Mendes Ribeiro~ _aquilo ali" está em vias de conclusão por
parte da Polícia Fed~ral?
-

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
Não, nem falou que sim e nem qÚe não.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Mas
não foi perguntado?
- O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Também não foi perguntado.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem} - Quer
dii:er, tudo- iS só surgiu .em-razão desse fáto?

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sim,
para se entender exatamente, porqUe c.--rato fica tão adstrito a v. s~.

O SR RELATOR (Cãrlos Chiarelli)- E está
praticãmente coricluída.
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

- Praticamente concluída. Estou falando de_
OOísa que eu realmente não tenho aces-

umaso.

'CfSR.__RELATOR (Carlo:s-Chiarelli} ....:..:. Segundo infoimãÇão: E a·reso.liadQ qual é? Ele_s
vão ser indiciados, não vão ser?
-

""

.

-

-

O SR.--- V. S' disse que
havia encaminhado ao delegado do Lago Sul,
nãoé?_·
--·=

~ O SR: RELATOR (Carlos Chiarelli) - Ele
O SR RELATOR (Carlos:ChiarellQ- V. S•
sabia ou soube que houve a redução dos po- deu uma informação.
deres do secretário-ger?Jl e com iSSQ a concen- _ ~ O .SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
tração em mãos dos ministros, qu_é_ com isso ~C ~- Slavatore me informou que o inqué~
pode liberar rn_uito mais recursos; através da._ rito hoje e~ na jusl:l.ça com pedido de baixa,
Portaria. e n9 229?
-porque tenho 30 dias para a conclUsão e foi
solicitado um__novo prazo à Justiça Federa1
O SR ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
-Não.
·
sóbre e$Se -epiSódio.
Náo.

Também não entrou no mérito. V~ S• foi interrogado pelo Senador Maurício Corrêa- sobre
o episódio de Viana, e disse que foi feito um
estudo e que vai ser ~erto um inquérito, certo?
O SR ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

O SR ALOONI SERAFIM DE SANTANA

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Quem
é_·o C!ele9~Ue ~~á respondendo por aquilo.
~ O SR. 1\LCIONI SERAFIM DE SANTANA~
_:;Eu conheÇo ãp"enas pelo priineiro -nome,
Dr. Perpétuo, lotado na nossa divisão_ de Polícia Fazendária aqui em Brasília.

Eu _- Rea\mente fiz uma antedpação até prematu?a-e-peíigosa, porqüe não-soU autori.daçle
principal.

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Certo.

O SR ALOONI SERAFIM DE SANTANA

- Exatamente.

___:_-POsSo fazer um pequeno esclarecim~rito?

.

- Realmente não perguntei, e e:ssa questão,
digamos, de qualquer área de atrito administrativo dentro da própria Seplan.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

O SR RELATOR (Carlos Chiareni)- Tudo

isso Dr. Alcioni, enfim, desde Viana, ABM, intermediações na EBTU, na ftabitação, no
MEC, todos esses fatos que o levarri a fazer
proposituras de abertur~s de novos inquéritos;
tudo isso é uma decorrência da su?~ condlçaa·
de presidente do inquérito realizado -inicialmente com vistas à Seplan e que teve dentro
do seu bojo Valença?
- -- -

-Sim.-

O SR. ALCIONI SERAFIM DE~ SANTANA

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) pensei que v. s• tivess_e perguntado.

O SR ALOONI SERAFIM_ DE SANTANA

-==Sim, pelo menos eu propus.

O SR ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

O SR ALOONI SERAFIM DE SANTANA

-

O~ SR· RELATOR (Carlos ChiareUi)- V. S•
recoi'dã_o_Yalor dos recurSos que-para lá foram
destinados?
.-
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O SR RElATOR (Carlos Chiarelli)- Um

praiõ pãtif complementar. Não sabe qual é
esse prazo?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

--- Não porque é a Justiça quem concede
esse prazo.

O SR. A~CIONI SERAFIM DE SANTANA

- Existe um p-residente do inqu_érito, que foi
designado pelo Diretor-Geral para apurar, di~
gamos corrupção lato sensu, na maJor ampli·
- tude. T adas as denúncias que tivemos no Bra·
- sil inteiro, tratando-~e de intermediação de
empresas de Jobbj, tudo isso véip aos autos
e eu p~rsegui, busquei isso ém cada ,um des. ses EstadoS_ em que· havia essas notícias, e
effi algU:riS deles com a participação de outros
delegados. Tudo isso. se concentrou nesse inquérito policial. AgOra, o que estamos feritándo fazer é desconcentrar para agilizar a própria
apuração policial, especializando em cada um
desses Estados, para que a autoridade policial
tenha um universo muito maior da apuração,
um facilitação da própria apuração. V. Ex'dtou
a- ABM, que: seriã Minas Gerais, talvez a Assistroo e outras empresas que eventualmente vão
aparecendo; também no Maranhão, um, dois,
t.r_~ inquéritos, mas, especificamente é suge·
rido dentro dessa: -apuraçãO maior que eu fiz
que há, pelo menoS, indícios que justifiquem
o iriquérito policial, isso não significa indiciações.
O SR RELATOR (Carlos

Po:

O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

- Dependendo do cõilVencirriento dé-cada
uma.das autoridades que serão especialmente
designadas para isso.
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -Agora

lhe pergunto o seguinte, mostrada a gênese
da questão, agora o_ desdobramento:_ essas
suas propoStas estãótodas contidi:1s_no rêlatório fmal.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelh) -V. S•

· --se referiu a algumas outras áreas, não Sei se
O SR. RElATOR (CarlOs Chiarelli) -Para
foi respondendo as argüições dÕ Senador Biquem foi mandado esse material levantado, soL do Senador Chargas ou do Senador Mauriesse _conjunto de ~ementas?
do, não me lembro onde também haveria esQ SR. ALCIONI SJ;RAFlM DE SANTANA
sas aparências, suspeítas ou indícios de inter- Encontra-se hoje na nossa diviSão Polícia
mediação e citou· o MEC, a Seplan e o IPTU;
Fazendária em Brasília, que é o órgão que em todas essas áreas há previsão de abertura
está coordenado todo esse trabalho.
de inquérito específico?-

Chfáreiii) __:_

dem levar ou não, levam a inquérito.

O SR ALCIO]'jl SERAFIM DE SANTANA

-:-Não._

- -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Elas

são feitas de que maneira? Individualizadamente? V. 5' faz. um expediente ao DiretorGeral?
O SR ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-

Há uin gênero, que {-o inquérito maior
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e há uma especi<':lizaçâo no caso Valença, e
dentro desse gênero que se encontra hoje na
Justiça Federal, que continuamos a inVestigar,
ao final dessa minha participação, eu propus
através de memorando ao Oiretor da Polícia

Fazendária, calcado nas provas que obtive ao
longo dos autos, que esse inquérito fosse desmembrado em 11 outros inquéritos, inicialmente.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ·_;_Esse
memorando, que é um docwnento complementar do inquérito, não é do inquérito, mas
é complementar do inquérito...
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Faz parte do inquérito, apesar de não estar
nele ainda.
O SR. RElATOR (Carlos Chi<irêniF-- tum

docwnento seu, como Presidente? Dirigido ao
Diretor da divisão de polícia fazendária?

O SR. ALOONI SERAPIM DE SANTANA

-

Exatamente.

p

O SR. ALOONI SERAPIM DE SANTANA

-Realmente só me recordo desses _oito.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

O

MDU tem também, ·ou é EBTU?
O SR. ALtlONI

SERAFIM DE

-7- .~u e .I::~Tº, s~pa~ados.

SANTANA

O SR. ALtiONI SERAFIM DE SANTANA

-É uma empresa de economia mista, mas
sem autonomia própria.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V.
tem. o cas"b ·específico do MDU?

s~

O SR. ALéiOl'ii sERAFIM ÓE SANTANA
- Do MDU e um caso do EBTU. e mais dois

que não

SR. RELA.TOf< (Carlos Chiare!Íi) -Esse

SANTANA

-TempoS depois em tomO de urna ou duas
semanas.

me recordo.

ãí fiCa devendo.
O SR. ALOONJ-SERAF!M DE SANTANA
tem_Q_ Ceará, realmente eu ia me esque-

~E

cendo.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) a~N,

Há

não é?

·O SR. ALOONI SERAFIM DE-SANTANA

O SR._ RElATOR (Carlos Cliarelli) -

Foi
alguns dias depois. Então, esse documento
já deve estar há um mês_ com_?_ Diretor da
polícia Fazendária?
--

-Não, aí eu coloquei todo o elenco em Minas
Gerais, agora há probabilidade, há possibilidade_ de em cada desses Estados haver um
subdesrnembramento.

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA-

o· SR. RElATOR (Carlos Chiarem) -56
uma pergunta final. V. S• não sei se tem de
memória, talvez a tenha, a data em que foi
remetida ~r_ V. S•, comO presidente do inquéIito, à Proc::uradoria Geral o inquérito?

Está sendo analisado, porque temos hoje quilos de documentos, não é_ mais nem em número de volume, são vinte quilos de docu-mentos.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- E esse

memorando porpõe onze inquéritos?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANBA
-Sim.
.

O SR. REL4.TOR (Carlos Chiarelli)- O me·
morando está aí?
O SR. ALOONI SERAPIM DE. SANTANA

- Não, infelizmente eu não o trouxe, só me
preocupei em trazer o caso Valença.
O SR. RELATOR (Carlos Chlar~lli)- Não,

é que.aí poderíamos saber, sem necessidade
de fazer um exercício fatigante com a sua me·
m6ria, que não é justo, quais são os onze?
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

- Vou tentar me recordar? E mais o Estado
de São Paulo, Minas Gerais, ltajaí-SC. Esse
aí tinha que fazer parte, existe uma prova forte,
Maranhão eu propus V~ana, Pinheiro, mas eu
inclui textualmente, um caso do EBTU, um
caso do Ceac, urna situaÇãO do MEC; qufÍntos
ternos af?
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Oito,

se é que Viana e Pinheiro sâo separados e
são?
O SR. ALOONJ SERAF1M DE SANTANA
-- ---------

-Sim.-
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da sou o presidente do inquérito, já conc!Wdo,
à Procuradoria.
O SR. RElATOR (Carlôs -Chiirelli) - Foi
dirigido à Procuradoria no dia. 30 de mafço;
o inquérito que foi acompanhado pelo procurador, e agora, apesar de ter saído no jornal,
no dia 11, a necessidade de novos elementos,
ao presidente do inquérito não chegou nada.
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

O SR._ RELATOR (Carlos Chiarelli) - Não,
porque EBTU faz parte do MDU, não faz?

O SR. -REIATOR (Carlos ClÍiarelli)- Isso

expediente foi feito simultaneamente com a
conclusáo do inquérito? No dia seguinte ou
1O dias depois; como foi?
O SR. ALOONI SERAFIM DE

O SR. RElATOR (Carfbs Chiaielli)- Então

tem oito.
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O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

-Isso posso fazer c_om datas precisas, porque
tenho aqui os elernentos._ O inquérito policial
mãe foi remetido no dia 4 de março de 1988;
eStá- na Ju_stl_ç_c;a_f_ederal, acredito que esteja
lá; e o inquérito de Valença, especificamente
Valença, aqui pelo relatório provavelmente no
dia 30 de março, porque. relatei no dia 29
deve ter ido no dia .30 de março, em tomo
de um mês e 15 .dias. Em 30__ de_ março foi
remetido à Procuradoria Geral.
0 SR. RELATOR (Car,os Chiarelli) _ V. S'
nos d[sse agora que ~ única informação que
chegou a v. S• foi essa que tomou conheci·
mente por meio da impreri:sa.
O.SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

_Dia 11 de marçO através do jornal o Globo.
O SR. REL4.TOR (Caflos Chiarelli) - V. $f
não tem eos_s_ajn(qll]l~ão, porqoe talvez está
envolvido hOje na atividade que lbe é prioritária
lá na jurisdição?
O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

~Nada, absolutamente nada.

O SR. REl.A.TOR (Carlos Chiãrelli) preendente.

SUf--

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Era

exatamente a pergunta que a Presidência ía
(éger a v. s·. porque no início notou-se que
o Sr. Gáudio F ontele acompanhou o pro-cesso; e na área de pro-curadores federais, no
caso -de Minas, foi o Dr. Victor Musse. Perguntaria a V. S• o que o nobre Relator acabou
de perguntar se não era estranho- que- V. s~
Séhâõ o preSidehte do jnquérito fosse tomar
conhecimento pelos jornais da dedsão da Procuradoria?
· O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA

-Realmente, não posso emitir qualquer opinião, porque são critérios de cada um dos
órgãos autorizados.
O SR. PRESIDENTE (_Itamar Franco) Não lhe parece estranho que V. S• ainda sendo
o presidente do inquérito, tendo encaminhado
um processo dia 4-3-88, outro no dia 30-3,
e- que a Procuradoria Geral da República não
desse pelo menos conhecimento ao Dr. Gáudio ou ao Dr. Victor das novas diligências que
ela está solicitando? E apenas os jornais estão
publicando!
O SR: ALOONI SERAPIM DE SANTANA

- Eu acredito que, dentro do procedimento
normal, essa comunicação virá à Polícia Federal
O SR. PRESIDENTE ((tamar Franco) Não acha que veio primeiro aos jotliais antes
de ir à Polícia?
O SR. ALOONI SERAFIM DE SANTANA

--Talvez fosse melhor que fosse o inverso,
rriaS não me compete aqui julgar.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franc;ç) --:Veja V. 5' que esse era um ponto importante
aquí da Comissão Parlamentar de Inquérito.
V. s~. salvo melhor jWzo também de nossa
parte- e aJ eU perguntaria- está convencido
na apuração policial de que há corrupção de
intermediação de verbas públicas, não está?
O SR. ALéiONLSERAi'JM DE

SANTAI'!A

- Sob o ponto de vista policial, é o meu convencimento objetivo, baseando-me, dare, que
s6 subjetivo não basta, baseado num motivo
colhido ao longo do inquérito po!id~tl. esse
o meu convencimento e vou ter sempre esse
oonvencimento.
O SR. PRESIDENTE (hamar Franco) -

- Não, mesmo porque eu sou o presidente Exat.arnente o que notei, que não é um conainda daquele inquérito, e se tiver que fazer vencimento subjetivo V. s~ foi bastante claro
qualquer diligência ou qualquer _análise ~ _e bastante correto nas suas interpretações, peinquérito eu deverei fazêRlo pessoalmente; am~ rante a comissão. Está convencido?

!430 Terça-feira 25

Abril de !989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

.. ,-'-

O SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA
- Estou convencido de que há corrupção
de intermedíação, falo como autoridade polida!.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- fa·
la como autoridade pO\Icial. lsso e-íffipOrtante
frisar e ficar bem claro perante a comissão.
O que é estranho, eJCatamente, é que e aí n_õs não estamos fazendo nenhum j\JÍZo
de valor em relação à pessoa de V. S• nem
da Polícia Federal, que tem se mostrado com~

petente nos aspectos, estão percebendo é de que o Proc::urador~Geral da República não
tenba enViado, a quem de direito, no caSo-o próprio Diretor da_ Polícia Federal, o próprio
Ministro da Justiça ou o próprio Dr. Procurador

Gáudio, as decisões deJe.
A nós pelo menos nos parece bastante estranhíssimo que os jamais apenas tenham no-.
ticiado.
E ã última pergunta,

e estadual. E o depoimento de V. 8', não teriho
dúvida, foi um depoimento importantíssimo,
não s6 para análise do nobre Relator Carlos
Chiarelli, mas de todos nós Senadores. Eu
agradeço sua presença aqui.
Convoco outra reunião para amanhã, Srs.
Senadores, e pediria a atenção do Senador
Maurício Correia, de que V. Ex" amanhã deverá
apresentar,-às 10:00 hs, o relatório do caso
de Pinheiro, da Cidade de Pinheiro. Então, V.
Ex' "está já convocado, inclusive os Srs. Sena~
do~s.

Está encerrada a nossa reunião.
=(Levanta-se a reunião às 12 horas e .

'40 rri/nuws.)

Presidente: Senador José fgnádo FetTeira
Relator: Senador Carlos 01iareUi
32• Reunião, realizada em
24 de maio de 1988

diM

AOs vinte e_·-~~
do mêS de maio
do ano de mil novecentos e oitenta e oito,
pela Polícia Federal?
às nove horas e vinte minutos, na Sala da
O SR. ALCIOI'i!SERAFIM DE SANTANA Comissão de Finanças, presentes os Senhores
- Pelo que sei não, pelo menos até o mo- · Senadores José lgnádo Ferreira (Presidente},
Carlos Chiarelli (Relator), Itamar Franco, Chamenta em que eu estive à frente do inquérito,
gas Rodrigues, Mauricio Correa e Jutahy Manão.
galhães, reúne-se a Comissão Parlamentar de
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -E Inquérito, destinada a investigar em profuncHdade as denúncias de irregularidades, induo problema de (tajaí, apenas pata reforço da
nossa Taquigrafia, dos nossos trabalhos por- sive COrrupção na Administração Pública ultimarrierite tóifiãdas tão notórias pelos meios
que a data é muito importante, v. s• foi procu-,
rado pelo prefeito em maio de 1987.
_ de comunicação.
Delxãffi de- comparecer, por motivo justifiO SR. ALCIONI SERAFIM DE SANTANA cado, os Senhores Senadores Mendes Canale,
- Errt maio de 1987.
Severo Gomes~ Jósé Agripíno Maia, Affonso
O SR. PRESIDENTE (Itamar franco) -So- Camargo e Mansueto de Lavor.
·
bre inte~ediação de verbas?
Havendo número regimental, o Senhor PreO SR. ALCIONI. SERAFIM DE SANTANA Sidente declara abertos os trabalhos da Cornís~
são e solicita seja dispensada a leitUra da Ata
- IntermediaçãO e afirmativaS ç[e que Í'eal_da reunião anterior que, logo após, foi considemente ela houve, na cidade de ltajaí, Santa
rada apavorada.
Catarina.
-A seguir, o Sr. Presidente reitera comunicação feita anteriOrmente à CPl e ao Senado,
O SR. PRESIDENTE Otamar Franco)- Eu a respeito de sua viagem ao exterior, esclareantes de encerrar a reunião, perguntaria aos cendo qué -não recebeu passagens, diárias ou
Srs. Senadores se têm mais alguma pergunta ajuda de custo, ~ndo a mesma, realizada a
a fazer ao Dr. Alc}c;mi, e ao relator, e deixaria,. serviço do Governo do Estado do Espírito SanDr. Alcioni, a critério de V. S•, se quer fazer to, em caráter particular. Repudia, ainda, as
mais alguma eXPlanação ou complementação
declarações do Serihor Ministro Antônio Carda sua {ala?
los Magalhães, tachando-as de irresponsávels
O SR. ALClONI SERAFIM DE SANTANA e indígenas do cargo ocupado por Sua Exce- Acho que não só gostaria de agradecer lência.
ProsseQWndO, -convida o Dr. 06udio Lemos
a oportunidade, pelo convite, e . dizer que a
Polícia FederaJ está muito preo_cupada, assim
Fonteles, Procurador da República, para tomar
como o Senado Federal em desvendar. Pare- assento à Mesa. Após o juramento de praxe,
ce-me que a coisa...C::Qmo o nossó nÓbre Sena- Passa~se à fase interpelatória, quando usa da
dor falou, no âmbito geral da questão, real- _EaJavra, pela ordem, os Senhores Senadores
mente demanda bastante tempo, mas nós ha- Cãrlos Chiarelli, Chagas Rodrigues, Mauricio
Correa, JoSê Paulo Biso] e Itamar Franco.
veremos de chegar lá. Multo obri~ado.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor PresiO SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Eu dente agradece a presença do Dr. Cláudio
é que agradeço, em nome da Comissão, Dr. Fonteles e encerra os trabalhos da Comissão
às dez fiO i-as e ·vinte minutos e, para constar,
Alcioni, a V. 8', e esse é o d~sejo também
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu, José Augusto Panisset Santana, Assistente
não visa, como parece ao menos desavisados, da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida-atacar quem quer que seja, mas exatamente e aprovada, será assinada pelo Senhor Presimostrar que é preciso haver a transparência dente e irá à publfcação juntamente com o
apanhamento taqu!gr6fico.
na administração pública federal, municipal

Dr. Akioni; éiDr. Bres~
ser disse, aqui, em corrupção, ele já foi ouvido

711YEXO A ATA DA 32' REUNIÃO DA
COMISSÁO PARLAMEfrtAR DE INQUÉRITO, CRV\DA ATi<'\ VÉS DA RESOWÇÁO N• 22. DE /988, DESTINADA A INVESTIGAR EM PROF(JN[)/DADE AS DENÚI'IC/AS DE IRREGULARIDADES, INCLUSIVE CORRUPÇÁO NA ADMINISTRAÇÁO PáBLJCA, ULTIMAMENTE
TORNADAS TÃO NOTÓRIAS PELOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DESTINADA A CXMR O DEPOIMENTO DO DR.
CLÁUDIO I..EMOS FONTELES, PROCURADOR DAREPáBUCA, QUE SE f'(!8UCA COM A DEVIDA A(.[fORIZAÇÁO DO
SENHOR PRESIDENTE.
.
-

·::à.SifPREsJDENTE (Jos_érgnáé:to rerreira)
- Declaro abertos os trabalhos da presente
reunião e indago dos Srs. Senadores s.e querem ouvir a leitura da Ata ou se a dispensam.
(Pausa.)

·

Dispensada a leitura da Ata.
Srs. ·Senadores, esta Presidênc.ia, rapida- _
mente, noticia o fato de que rétomou de uma
viagem .que fez, da qual deu conhecimento
a esta CPI e ao Plenário do Senac\o, pelo expediente que foi apr01/ado no plenário através
do qual deixou daro que faria essa y!agem.
Tomou conhecimento de dedaraçóes de um
Ministro de Estado, vai respondê~la5-airi.da hoje, com a ênfase e com a firmeza que Se fazem
necessárias, mesmo porque fez wna viagem
a ses:viço do seu Estado, embora em càrâter .
absolutamente particular; viagem que, repito,
dei conhe:cimentg a. esta Comissão Parlamentar de Inquérito em reunião regular, normal,
e também dei conhecimento ao Plenário do
Senado Federat que aprovou "o expediente
nosso, em sessão norrnaJ, dando conta de
que a fizemÇ>S em caráter particular, viagem
para a qual não recebemos um ceitil, sequer
dos cofre.s.. do Senado a titulo de passagem,
a título de diárias, a qualquer t.itLlio; e não recebemos também um ceitil sequer do meu Estado, o Espírito Santo a cujo serviço me encon-

trava.
De maneirá que Consfdero absolutamente
despropositada_s, levianas mesmo, as afirmações [eitas por um Ministro de Estado, o Sr.
Arltônio Carlos Magalhães, usando do prestígio do seu cargo, através de uma emíss-ora
de TV, de projeção nacional, e com a expressão daquele melo de comunicação. Acredito
que era preciso e será preciso que façamos
urna manifestação de repulsa com a maior
ênfase, porque por trás dessas tiradas irresponsáveis está um Ministro leviano, que não
se mostra à altura do cargo que ocupa; ministro de um Governo· que bem. o merece, de
um Govemo que não tem o afeto da sociedade
e que também d~la está perdendo inclusive
.o respeito, por causa de atitudes desse tipo.
É profundamente lamentável que isso ocor-'
ra O Sr~ }•\inistro de Estado sabe quem sou,
porque tem à sua disposição os órgãos_ de
segurança, desde que sempre foi, notoriamente. um homem vinculado a surtos golpi~
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neste País; homem sem voto que foge de~s
eleições, que há vinte e dois anos não disputa
um mandato, sabe que está no ocaso_ da sua
vida política, sabe bem quem somos e sabe
que não temos "rabo". Não temos o que temer
diante das incursões levianas de um homem
que não está à altura de seu cargo.

Coloco essas questões sem pretender tomar tempo desta Comissão. Vamos iniciar os
nossos trabalhos, mesmo porque, no plenário
do Senado direi isso com a ênfase necessária
à defesa da minha imagem pública, agredida
tão levianamente por esse Ministro Ii'responsãvel.
V. Ex" tem a palavra, Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RObRIGUEl5- Sr. PreSi-

dente, queremos apenas registrar nossa satisfação com o retomo de V. EX9 Nós nos congratulamos, a Comissão está de parabéns. Quero
dizer a V. Ex' que nesse breve interregno de
sua ausência o nosso Vice~Presidente, Sena~
dor Itamar Franco, esteve inteiramente à alturã
do cargo, dirigindo, o que não surpreende ninguém, com dignidade e eficiência, os nossos
trabalhos~

De modo que é uma satisfação para nós
revermos, termos V. EX' aqui conosco.
Quanto ao que alguns jornais divulgaram,
palavras atribuídas a determinados PQ!íticos~
V. Ex" não deve se preocUPar-absolUtamente
com isso, porque_ a Nação toda conhece e
respeita a dignidade de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (José Jflnácio Ferreira)
-Muito obrigado a V. Ex'

A Presidência vai agradecendo também,
desde logo, a atuação do eminente Senador
hamar Franco.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sr.
Prestdente.
O SR PRESIDENTE (José !!Jnácio Feáeiréi)
-V. EX' tem a palavra, eminente Seriá:dor:
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Sr.
Presidente, acho-que não poderíamos perder
a tranqüilidade nesse processo.
Em primeiro lugar, fico satiSfeito_em vê~lo
de volta. Evidentemente, que V. Ex' não pr~ci
sava de qualquer maneira fazer todas _aquelas
considerações que fez, na santa ira das pessoas que_ têm a razão. Nós sabíamos quando
V. E:xo;o foi, por quê foi, todas as circustâncias.
Portando, evidentemente, V. Ex' não tem nenhuma razão de se preocupar com esse fato.
Estamos muRo satisfeitos com seu retomo;
queremos registrar que foram momentos importantes ocorridos com a COmissão, durante
esse espaço de tempo, e, seguramente, apresenç_a de V. Ex" será extreinamente estimulante, elemento da maior valia na continuidade
do processo, do qual V. Ex" tem tido_ a Presidência, com muita lucidez e idoneidade. E
que o Senador Itamar Franco foi um substituto
absolutamfnte identificado com a sua postura, com a maior idoneidade, com a maior
competência. De qualquer maneira, fico muito
satisfeito com o seu retorno c-om certa presteza, porque se demorasse um pouco mais,

não sei se V. Ex" me encontraria nesse cargo,
porque com a rapidez com que estão tentando
me destituir de tudo.
Na verdade, fico satisfeito-pelo retomo de
V. Ex" também por Isso, de poder saudá-lo
nessa condição.
O SR. PR.ESJDENTE (JOsé lgnádo Ferreira)
- Muito obrigado a V. Ex• Senador Carlos
Chlarel)j,_
- O SR. JOSÉ PAULO BISOL -

Sr. Presi-

dente, apenas para acrescentar que faço minhas as Palavras dos nobres Senadores que
se manífestaram a respeito de seu retomo,
que nos deixa muito feliz, e a respeito da comp~tênda com que foi substituído pelo Senador
Itamar Franco.
O-sR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreiri1)
- Aliás, V. Ex!' sabe, e todos sabemos,_ da
notórie'dade deste fato, o eminente Senador
Itariliir FfanCO é tim padrãO- de competência
peSsOal, de Patriotis-mo, de Oignidade e qu~_
nos estimula, nos instiga nesta luta que estaniós de5étWOlvendo nesta Comissão, em favor
das instituições do Paí_s, PersegUindo objetivos
dos mais altos.
O eminente depOente de hoje~ Dr. Cláudio
Fonteles, enContra-se presente, e a Presidência solicita o seu compareCim"ento. para a tomada do S.eu)Urament9. ~ ______ _
Dr. Claúdiõ -Fonteles,_o Códl.Qo-Penal dispõe
sobre as penas de falso tes_teinuriho, e o CódíQo de Pr6Cessõ Penal nos respalda na tomada
do seu ju~amento.
Y._ S' jura dizer a verdade, do que souber
lhe for perguntado_?

Terça-feira 25

1431

O SR CLÃO(')(O FONTELES -Acho que

e partir das indagações poderiamos desenvolver...
O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)
Perfeitamente.
Com a palavra o eminente Senador Carlos
Chiarem.

-

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Se-

ii.hor depoente, segundo consta à esta CPI,
foi o depoente subprocurador designado pelo
procurador~geral para ter uma ta_refa com relaçáo ao inquérito da Polícia Federal.
Gostaria, em primeiro lugar, de ter ou r:tão
confrrmação com relação a essa designação.
Saber, em caso afirmativo, quando ela teria
sido feita. E, ein tefceiro lugar, saber, evidentemente, também em caso afirmativo, qual a
amplitude, a ãbrangência e as atribuições dela
decorrente?

O SR. CLÁUDIO FONTELES ..:..... POiS- nao.
O momento da Portarta não me recordo a
data Mas tão logo a imprensa fez a cobertura
do trabalho desta CPI d.a Corrupção, o Dr.
Sepúlveda Pertence me convocou ao seu gabinente e me solicitou que assumisse a orientação do inquérito policial, que naquela ocasião era feito pelo Delegado Alcione Serafim,
e que cuidava - inclusive chamou até de inquérito-mater - da análise do envolvimento
cte_ prefeituras localizadas no su1 do País. Pois
bem, então con'lloquei o Delegado Serafun
ao_meu gabinente e mantivemos um diálogo,
quando ele me apresentou um cronograma
de trabalhos; e ele realmente se dispunha a
fazer todo um levantamento da apuração da·
queles eventos, envolvendO -até '"últe"iffiediários
O SR. CC\UDIO FONTELES ~ Eu juro. na obtenção de verbas na Seplan, compreen~ O_SR. PRESIDENTE (José Jgnádo Ferreira) dendo toda a Região Sul.
--:- V. S• pode tomar assento.
De momento, me preocupei um pouco,
Doutor Oáud~o. Y. _S• conhece o Código de porque temo muito as apurações gigantescas,
Processo Penal, e ele nos obriga a algumas que a experiência tem mostrado não conduindagaç_ões, antes_ da tomada do seu depoi- zem a nada. Mas, como ele já tinha um cronomento. O art. 203 nos respalda nesse compor~ grama pi-eparado, então eu disse--lhe muito
tamento. Eu pediria a V._ S• que, declarasse. bem, Dr. Serafim, o Senhor irá... e ori-entei-o
no sentido de algumas perguntas serem poso Seu nome completo e a sua idade.
tas, porque no fundo cabe a nós, membi'OI
O SR CLÁUDIO FONTELES-Cláudio Ledo Ministério Público, postularmos em jufzo
mos Fontele_sA 1 anos.
.
a pretenç:ão punitiva, e como há um inquérito
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) de fundamento a esse trabalho nosso, então
-_Seu estado cMioeA ~a~~~ic!_ê,nÇia?
.
me parece que nada mais justo, nada mais
O SR. CLÁUDIO FONTELES - Casado, coerente do que nós, do Ministério Público,
domiciliado_ no SetOr de Habitações Indivi- orientarmos realmente os delegados para produais Norte, QJ~12, Conj.3, Casa 9 Lago Norte, cederem de tal ou qual forma. Então, tracei
Bl'ãSíliã:. -- - • algumas diretrizes de conduta de indagação
pará ele, e __ele apresentou-nos o seu cronoO SR PREsiDENTE (José IgnáciÕ Ferreirà)
grama. Eu disse-lhe: muito bem, vamos fazer
-A sua atividade funcional?
assim.
O SR. CLÁ<.IDIO FONTELES- Procurador
Quando ele encerrou a primeira etapa de
da Repúbllca.
investigações na Região Sul, envolvendo- SanO S"R. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) ta Catarina, Paraná e São Paulo, surgiu o cha·
-Muito bem. A Presidência passa a palavrâ mado caso de Valença. Então, frz nova convoao eminente Senador Carlos Chiai'elli, para aS cação do Dr: Serafim ao meu gabinente e
indagaçõeS que desejar formular. Antes, aPre- disse a ele o seguinte: a imprensa tral; fatos
sidência indaga de V. 8' se deseja fazer exposi- extremamente concretos a respeito de um epi·
ção, ou alguma abertura iniclal, do seu depoi- sódio igualmente concreto. Então, como o se·
mento, pelo tempo que considere necessáriô nhor acabou de me dizer que vem de encerrar
ou se realmente deseja desde Jogo, ser inqui- o seu trabalho investigatório na Região Sul
rido? --·
do País, eu lhe pediria - e isso vai à Justi_@, .

e
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como foi á Justiça Federal em Brasília- para
depois abrir vista para nós do Ministério Públi-

co. O senhor, agora, tem uma folga nas suas_
apurações. Então, eu lhe disse: -vamos agora
concetrar neste ponto aqui, que me parece
há farto material, até documental e testemunhal, e o senhor poderá colher. F12emos nova
reunião e ele se pôs em campo. Foi quando,

então o tempo é um pouco dificil, talVez em
uns quinze dias ele tenha feito isso - ele me
entregou o inquérito do chamado "caso VaJen-

ça",composto de dois volumes e um anexo
-se eu me recordei bem, foi na quarta-feira
da Semana Santa.
Aproveitei, então, esses dias de inexistência
do trabalho forense e fiz o eXaffie da questão

-e entreguei, posteriormente, ao Dr. PrOcurador-Geral da República.
OinqUéi"ito, chamado inquérito-mater, que
cuidava ainda da averiguação dos eventos
ocasionados na Região Sul do Pais, já com
4 volume~ e dois apensos, veio da Justiça
Federal depois de concluído- na perspectiva
do "caso Valença" e aberta a vista para nós.
Eu me pronunciei núma cota siftgela nos au~
tos, lembrando a necessidade do delegado,
e, tal qual fJZera no "caSo Valença", tanto quanto posstvel, agrupar aqueles eventos para melhor apuração, porque eu insisto em dizer isto:
um dos problemas muito sérios que enfrentam, na condução e_ postulação criminais, é
evitar a dispersão, que casos desSe jaez podem
propiciar a abertura exagerada" de um leque
apuratório, que geralmente conduz a muito
pouca coisa. Então, por frlosofia minha de trabalho no campo criminal procuro sempre
concentrar as investigações para propiciar,
realmente, um juízo de propositura mais adquado.
Era o que eu tinha a lhe jnformar, eminente
Senador.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - A

orientação a que s_e refere o -Sr. Silbprocurador, no inquérito policial, é uma orientação
geral ao trabalho do delegado ou uma orientação especifica, a funde que ele pudesse traduzir na sua investigação, digamos, alguns aspectos que a Procuradoria tinha especial interesse?
O SR CLÁUDIO.FbNTELES- Não, não.

É simplesmente de técnica acusatória. Veja
bem, vamos supor: o evento é este, assim
noticiado e assim apresentado. Então, esse
evento pode conduzir a tal tipificação, à luz
do Código Penal. Ora, se Vamos buscar tal
ou qual ou tal tipificação, as perguntas a serem
colocadas, quer para as testemunhas, quer
para os indiciados, devem ser propostas nesse
caminho. Acho essa troca de idéias fundamental e dái, realmente, enaltecer a Constituinte nesse aspecto, no momento em que
dá atrlbuições ao Ministério Público de supe_rvis.ionar o inquérito policiãl. O que não significa que vamos interferir correcionalmente no
inquérito policial, mas vamos trabalhar juntos
nas grandes questões, isso é fundamental. Hoje, os eminentes Senadores, que cultuam o
campo criminal, sabem que esse divórcio entre Ministério Público e autoridade policial, na
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apuração âo fato delituoso, traz sérios problemas, porque não trabalhamos unidos, imagine, nós, que_v~~os deduzir em juízo da posição punitiva, não temos o menor ac_esso do
tipo de investigação que está sendo feito. Para
justamente, evitar isso é que sempre me cOnduzi e tenho sempre me conduzido, trabalho
no campo crimiílal praticamente desde 1968
e, graças à possibilidade que tive de dar aula
na Academia Nacional de Polícia, onde contatei com vários delegados, até por essa ami~
zade que surge normalmente entre professor
e aluno, eles me procuram e eu sempre trabalho dessa maneira, apenas no sentido de con~
duzir ãs inve~tigações, para aqu~Ja proposta
acusatória que deduzimos em juízo, evitando
o diVó~cio apuratório entre quem tem·que apul;';;!f _e quem tem que acusar.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - O inquérito inicial a que V. S• se refere terá sido
sobre a Região Sul?
Exato. Ele
me falou que foram aJgtilnas prefeituras, especificamente_- parece- uma de Santa Catarina. Não me recordo.
O SR. CLÁCIDIO FONTJ;l.ES -

O SR. RELATOR (Carlos<.::filarelli) - A per-

gunta q_ue lhe faço é a seguinte: a iniciativa
-desse inquérito foi da Polícia Federal?
O SR~CLÁUDIO FONTELES....: Foi da Poli-

c_ia Fed€i'al.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) foi a Procuradoria que solicitou?

Não

O SR t:LÁU1510 FONTEL.E:S:::. Não. Ó ato

formal e processualmente previsto em requisição da Procuradoria...
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Fora
o.-aspecto formal, não houve nenhuma sugestão da Procuradoria? A Polí_ç@ Federal iniciou?
O SR. CLÁUDIO FONTELES -Iniciou.

.o SR: REI..ATQR_(tarlos chi~~ii6 _.:..:.E d~~
pOis que iriiciou, estava em andamento essa
investigação, esse inquérito, por parte da Polí~
cia Federal, quando o Subprocurador recebeu
a designação de acompanhar, e aí houve esse
contato_ com o delegado, ou foi bem no início?
O SR. CLÁUDIO FONTELES -

Iniciado

eSse inqi.Jerito maiOfé.q"Ue iecebi a designação
do P~u~a~or_:Geral para fazer o acompanha~
mérito.
- Depor~ que o noticiário estampou o Caso
Valensa. int~eri nesse ponto. Pedi ao Delegado, então, que cuidasse desse caso.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Foram
os· dois cantatas que V. S' manteve com o
deYegado?
O SR.- CLÁUDIO FONTELES -

Dois cori-

tatos.
O SR. RELATOR (CarloS Chiarelli) - E
quando terminou o inquérito de Valença em
que ele foi entregar, ou que_ encaminhou, hou·
Ve nõvo cantata?
c; O SR CLÁUDIO FONTELES - Não. Ele
foi me entreg~r exatamente nessa quarta-feira,

eu recebi e levei para exame, para estudo.
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O SR. RELATOR (Carlos-ÇhiiifeUi)- Houve
um cantata no inkio do inquérito-mãe. Houve
um segundo cantata, no momento em que
vai _ser aberto_ o capítulo Valença, correto?
O SR. CLÁUDIO FONTELES -

Correto.

O SR. RELATOR (Carlos ChiarellQ "-E hã

um terceiro mOIJlento _em que o del_egado faz
chegar às suas mãos, ·às mãdS da procuradoria, o resultado da- investigação sobre Valen~
ça. No primeirO e no segnndo encontro, há
wn relato sumário daquilo que foi motivo do
diálogo entre ambos. No terceiro encontro,
salvo qualquer impedimento, houve a informação por parte do delegado, ele lhe relatou
o que tinha visto, houve de sua parte alguma
recomendação a ele, ou foi simplesmente
"olha está aqui conclui o meu s_erviço, _àquilo
a que me propu:;-,--o que cabe está escrito
aí'.
O SR. CLÁUDIO FONTELES - Vou d~er
a V. Ex' 0- ferceirO foi urriã entrega formi:IL
Ele chegou com os autos, recebi os autos
do inquérito policiaL Entre o segundo e o_ ter~
ceiro encontro - chamo assim, porque teria
havido um que seria o terceiro encontro, não
esse encontro terceiro como final - o delegado esteve comigo, dando conta das investigações q.Ue fizer~ no caso Valença.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Entre
o segundo e o terceiro?
- O SR. CLÁUDIO FONTELES·:_ O terc~iro.
Passaríamos até a chamar de terceiro e o quarto seria o encontro final. Então, indaguei: ffias
como é que está a situação desse inquérito?
Ele me fez um rápido apanhado. Eu disse:
"Em relação ao _ex-Ministro Aníbal Teixeira,
há base para o seu indiciamento''? Ele me
informou o seguinte: "Estou numa zona de
fronteira, af eu não sei se cabe ou não." Eu
lhe perguntei o seguinte: Dr. Alcioni, o Senhor
vê alguma fumaça do envoMmento do então
ex-Ministro nos eventos? Ele falou: a meÚjuízo
há respondi se a seu juízo há, Dr.Aiciorii, então
o Sr. indicie todos aqueles _que o Senhor entenda que há fumaça do bom direito para ulte~
ri.or denúncia do _Ministério Público. Por que
eu entendo eminente Senador, que em regimes_democráticos plenos não há qualquer cidadão acima de qualquer suspeita, quer seja
um Ministro de Estado, quer__ seja um chefe
de_seçãá, quer s~j_a um operário, tod()S Íêm
a ver uma fumaça de bom direito do ilícito
que surja devem ser indiciados. Essa foi a
minha colocação para o Delegado Alcioni. Então ele foi a Belo Horizonte, na presença de
um colega meu, Dr. Carlos Victor Musi que
acompanhou o interrogatório do ex-Ministro
Aníb.;ll Teixeira, após ter feíto o interTogatorlo
do ex-Ministro Aníbal Teixeira, e no dia anterior
me parece, do seu chefe de gabinete o Sr.
Lúcio Veríssimo e ele procedeu ao indldamento de ambos. Não que eu tenha direcionado ou imposto isso, não cabe _ao Ministério
Público, eu não tenho o chamado delírio persecutório, não é isso, não existe_da n95sa parte.
O que há é o seguinte," é evitarmos um preconceito. Não é que uma pessoa pertença a um
quadro de elite que ela fica imune, como qual·
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quer outro cidadão, ao dever que tem de prestar esclarecimentos, e se_ a sua situação já
se demonstra grave há a responsabilidade de

ver-se indiciada e futuramente acusada.
0 SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Dr.

Gáudio, nesse terceiro diálogo, 6 delegado
chegou a tro-car algumas idéias com o SubProcurador, que era, digamos assim, a representação do Ministério Público da- Procuradoria Geral, sobre o que ele havia já colhido e
o material que ele tinha coletado no inquérito

ou apenas o diálogo ficou nesses conceitos
gerais, digamos assim?
O SR. CLÁUDIO FOffiELES~ ·.· Não, reai-

mente não, parqué jâ que deram dois volumes

e mais um apenso ele me fez um traçado
de ünhas gerais. Houve só essa discussão sobre o problema do indiciamento, _um debate
sobre Isso, e depois eu peguei os autos e logo
após ele voltou de Belo Horizonte-_é o quarto
encontro vamos chamar- aí ele me entregou
formalmente os autos do inquérito e eu levei
para exame meu, próprio. -Aí eU rearmente teria
que conduzir a coisa para tal ou qUal destino,
fazendo o exame daqueles volumes todos, se
eu não me engano são 1.100 páginas.
O SR. RELATOR (C8rlos Chiafeill) - Ato
de V. S• ou ato do Procara<ior-GeraJ, credenciou um Procurador em Belo Horizonte para
dar um acompanhamento permanente?
O SR. CLÁUDIO FONTELES - Não, no
ato do Procurador-Geral coube-me ~ delegação de designar colegas nos vários estados
do País para acompanhar as inquirições. porque temos um quadro muito curto, e realmente o meu deslocamento ficaria muito difícil, eu faço sessões no Tribuna], então há colegas em cada estado que acompanham as apurações, sai uma designação por Telex de minha parte e eles acompanham.

.OSR. RELATOR (Carlos Chiãfelli)- Houve
um espe<:ificamente designado no acompanh'::..nento desse caso de VaJença, em Belo
Horizonte?
O SR. CLÁUDIO FONTEI..f!S-- O Dr. Car-

los Vitor Musi.
O SR._ RELA.TOR (CârloS- Chiareiff) - EJê
lhe reportou permanentemente ou fez-lhe um
relatório final, ou ele deu-lhe _conta continuadamente do que acontecia no inquérito, e da
normalidade ou atipicidade da processo?
O SR. CLÁUDIO FONTELES -

Não, ele

compareceu ao ato de inquirição do ex-Ministro Aníbal Teixeira e do seu Chefe de Gabinete no intuito _de saber se seria nec_essária
uma indagação_dele para a condução das diligências, ou não. Foi essa a missão dele e
ele não fez nenhUma indagação; as indagações feitas pelo Delegado, no entender dele,
eram satisfatórias.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍOO CORi<tA-Aproveitando

a idéia de V. Ex!' neSsa parte relativa à indagação, eu gostaria de submeter uma pergunta
ao Dr. Gáudio Fonteles. Mas antes quero men-
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O sRMAURfCIO cÜR'RÊA- v.·s~é-Profes·
sor do Direito Penal, conheço a sua atuação
como Advogado, membro do Ministérto Públi·
co, sei que seu juízo jurídico é muito acurado,
muito sério. Portanto, dou-me por satisfeito
pela sua resposta e devolvo a palavra ao Re·
Jator.
0 SR. RELATOR (Carlos QÍiarelli) _- Por_
óbvias razões faria uma pergunta a nlaiS, dã"ciah
d
a qualidade e o coo ecimento técnico o delb
poente e a idoneidade pessoal_ que ressaltam.
V. Sf não tem com-cato inexistente no mundo
República, especificamente, do Ministro An ai
íeixeira.
jurídico as sugestões que tenha feito ao Procu_o SR. CLÁUDIO FONTEi.ES - Eminente
rador porque tem a competência dele, a crité~
Senador, o meu trabalho, e V. Ex!' sabe bem
rio dele e das atribuições qualquer encaminhadisso, é um trabalhO feito parã o Procurador~ mente formal, dar vida e vitalidade a esse posi·
Geral da República. Este ato não é meu. _Q
danamento. Mas a pergunta que lhe faço, aí
- ato é dele. Pelo Regimento Interno do Supresim, é na esfera da sua atribuição dentro desse
mo Tribunal Federal quem denul)cia originafeito. Formalmerife V. s~ acompanhou o inriamente perante aquela Corte é o PrOcura- quérito, supervisioriou e teve oportunidade de
dor-Geral da República. Eu flz efetivamente
ter dols ou três, quatro diálogos com o deleum trabalho, uma avaliação daquele quadro
gado e depois teve os autos em mãos, analisou~os etc. Eles estão regulares, foram feitos
que tinha em mãos após a leitura dos autos.
E entreguei ao Dr. Jos~ Paulo Sepúlveda Per- adequadamente, seguiram aquilo que se re·
tence-. Não posso dizer o conteúdo desse meu
quereria em matéria de técnica aplicável ao
ato porque d ato é dele. No mundo juridico
inquérito? Eles não apresentam nenhum fato
esse ato não existe. Ele é quem deddirá sobre
que lhe tenha chamado atenção em termos
o conteiJdO daquilo que eu fiz, concordando
ele irregularidade, de aríomalia. Não estou per·
-ou não. se ete óão·cortcordar, aquilo não exis- guntando se iria denunciar ou indiciar. Estou
tíu nuiica. "Se concordar ele ratificará, e aí sím,
perguntando se o trabalho feito pelo delegado
se tdtnará público aquele ato e todos terão
ou pela Polícia Federal, que chegou a determinadas conclusões, - e essas conclusões,
acesso.
O·sR:--MA.URÍQO CORRÊA _ br. Gáudio - quem as trouxe aqui, foi o próprio delegado,
se V. s~. como supervisor deste trabalho, enPonteies V. S• está depondo para a Comissão_ tende que ele preencheu todos os requisitos
Parlamentar de Inquérito a respeito dos atas
discridonados do Procurador-Geral da Repúformais adequados, se foi bem-feito.
blica, tem a liberdade de entender se deve
O SR. CLÁUDIO PONTE!...ES - No plano
ou não denunciar. O que nos interessa saber
formal, a meu juizo, não há qualquer crítica
ã.o trabalho do inquérito policial. Cabe, realé se V. EJr- é o trataniento que lhe concedo
nesse momento- se V. Ex!' sugeriu ao Procumente, ao Ministério Público, aí, sim, não há
rador~Geral da República a denúncia do Minisdúvida quanto à valoração. Mas no plano fortto Aníbal Teixeira. Essa, concretamente, a inmal, não.
-dagação que faço. Quero saber qual é a opi0 SR. RElATOR (Cariós· Chiarelli) - Foi
nião de V. Ex"
feito o que devia ser _feito?
cionar aqui que-O Dr. Gáudio Fonteles foi Conselheiro na Ordem dos Advogados, é filho de
um ex-Procurador-Geral da República e depois se tornou Ministro do Tribunal Federal
de Recursos, de uma formação moral extraordinária, de um caráter raro, por isso tenho
certeza que S.S•, inclusive como cristão que
é, não deixará em hipótese alguma de dizer
a verdade.
Indagaria a S. St se teria sugerido alguma
minuta de denúncia ao Pocurador-Geral da

O

SR.

CLÁUDIO FONTELES -

A minha

opinião pessoal, que não tem nenhum valor
jurídico, é no sentido de que há base para
umadenúncianãosócontraoex~MinistroAní-

bal Teixeira, mas contra o seu Chefe de Gabi-.
nete e as pessoas indiciadas. Esta é a minha
opinião pessoal.

O SR. CLÁUDIO FONTELES - Foi feito
o que devia ser feito. No plano forma] está
perfeito, acredito eu que não haveria nenhum
sucesso para impugnar, via habeas corpus,
vamos supor, um vício formal do inquérito
policial.

MAURÍCIO CORRD\ - Perfeito. E
os_au!os f:t_~ixaram em diligência?
-

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Sr.
Presidente, da minha parte acho que não há
por que tomar mais tempo do Sr. depoente.

O SR. CLAÚDIO FORTElEs- ___.: Os-autos
baixaram em diligência.
-- -

_o SR PfiESIDEI'ITE (José Ignácio Ferreiffii
-Eminente Senador Chagas Rodrigues.

·o SR.

O SR. MAURfao CO~ - O Procurador-Gera! preferiu que os autos baixassem para comple-:.tentar alguma diligência que ele
queria_ <:llle fosse examinada_ na origem ...

_o SR. ciÀUDIO FONTEL.Es - P~a c~~terizar que, realmente, esse ponto é fato, esse
ponto não está claro, para caracterizar se o
valor da obra atingiam 16 milhões de Cruzados
ou não. É uma diligência que ele propõe dentro do plano da materialidade do ilícito.

- O SR. CHAdAS RODRIGUES~br. Gáudio

Fonteles, eu quero expressai- a minha satisfação por vê-lo aqui, e render minhas homenagens à sua inteligência e à sua erudição.
U algumas nOtiCias contraditórias, nos jornaiS. De modo que pediria, se possível, que
nos esclarecesse, o seguinte: esse processo
já chegou ao Tribunal?
O SR. ClÁUDIO FONTELES- O inquérito

policial?
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O SR CHAGAS RODRIGUES- O inquérito
policio!.
O SR. ClÁUDIO FONTELES- Foi reme-

tido ao Sopremo -Tnbunal Federal, com um
pedido de diligência do Procurador~Geral da
RepúbUca, para que se esclarecesse esse problema que vem ocorrendo ao eminente Senador Maurício Corrêa, ·para qUe se clareasse

em torno da materialidade do evento, saber
se, realmente, o preç:CJ da obra que haveria
de ser feita pelo grupo orçaria em 16 milhões
ou não. O Procurador-Geral entend_eu de pedir
essa diligênda para o seu melhor convencimente acusatório.
O SR CHAGAS RODRIGUES _::Estou satis-

feito. A diligênda não fOI feita na área .apenas

do Poder ExecUtivo, ou da Procutadoria. O
processo. o inquérito foi encaminhado ao _Su~
premo Tribunal Federal com este pedido.

mais de 20 volumes, talvez. Então, quero crer
que S. Ex-, com a prudência, que não significa
fragilidade, mas que vê certeza nos seus pronunciamentos, medite. É um direito que ele
tem para concluir de tal ou qual maneira. Este
é o meu ponto de vista em relação a sua pergunta.

o SR MAURfao CóRRÊA- Eu indagaria

de V. S!, -por outro lado, se se recorda qual
foi õ enquadramento do ex-Ministro Aníbal
TeiX.eíra·no seu exame, ria sua minuta, no seu
pare·cer, endereçado ao Procurador-Geral da
República. Quais seriam os crimes praticados
por ele?
O SR ClÁUDIO FONTELES -

Na minha

prop-osta; seria o delito de prevaricação e o
delito de supressão de documento.
O SR. MAQRfCIO .CORRÉA -

Agradeço,

Sr. PresJdente.
O SR. CLÁUDIO FONí'ELES =êom o pe- --- Ó sR.·P~IDENft (.,José lgnácio Ferrdra)-dido de diligência, que já foi deferido pelo emi·
- Eminente Senador José Paulo Bisol.
nente Relator, que é o Ministro José Neri.
O SR CARLOS ~OtiR!GUES- Muito obri-

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -

Colocaria

ao Procurador da República que está depondo
gado.
urna questão mais genérica que me preocupa
muito. O SR. PRESIDENTE{José rgnádo Ferreira)
Lutei muito, na ConstitUirite; pei8: criação
-Dou a palavra ao eminente senadOr Maudo ombudsman e estou sentindo_ que a minha
rício Corrêa.
inquietação tinha razão de ser. No depoimento
O SR MAURfao CORRÊA .:..._Sei que V.
de V. Sf, como jurista_que é, _caracte_~ que
inclusive, pela confiança do Procuradora SUa ativiáaae está em individualizãr os com#
Geral- da República no seu trabalho, na sua
portamentos iJícítõs para sugerir, no caso, ao
capacidade, na sua cultura, temwme cometido
Procurador a persecução processual. Na mealgumas responsabilidades no plano federal.
dida em que eu não consiga ter uma idéia
Embora a matéria seja um tanto quanto alheia atomizada, analítica do fato, eu não tenho
ao fim específico desta CP!, inas--é meu deVer pressupoStos para a perseguição processual,
indagar a V. S• se aquelas conclusões relativas isto está na dimensão penal dos fatos. Mas,
à Coroa-Brastel passáram pOr suas mãos.
o ·qu-e--estou sentinto aqui, nesta CPI, é algo
O SR. CLÁUDfO FONTELES --::.O inquérito . rfiúito ma-is-ihlportante do que um üicito indlvi#
duaJizado, e ~cho que este Pais não vai sair,
da Coroa-Brastel passou por minhas mãos.
nem em 500 anos, de seus problemas estrutuO SR. MAURiCIO CORRÊA - E V. S• teria,
rais se não _nos dermos conta disso. Podere#
também, sugerido a denúncia dos envolvidos? mos colocar no fundo das cadeias 500, 1.000,
niilhares de corruptos e a corrupção contiO SR CLÁUDIO FONí'ELES..::: Õ inquérito
Coroa-Brastel é um inquéríto imenso, são cer- nuará, fteste'PaJS, na medida em que _as estruca de 20 volumes, que, recentemente, entre-- turas que produzem a corrupção permaneguei ao Procurador-Geral da República. Na çam idênticas a si mesmas.
No caso rlo inquérito que v. s• aPreciou,
avaliação que faço, eu _entendo positivada a
pfe~iJ11inarmente, a autoridade policial se fiXou
realidade de ilícitos criminais, tambem.
num fato paradigma, isto é, o fato paradig#
O SR. MAURfao CORRÊA - É estranho
matizava uma sequência ou uma multiplici#
que o Procurador-Geral da República, com
da de de fatos semelhantes ou da mesma natuestas conclusões de urna pessoa tão séria,
reza. Aqui há umq estrutura que produz fatos
tão acurada, no exame das questões jurídicas, irregulares, que é, no caso, a intermediação,
não tenha tomado as providências que lhe
é uma estrutura que produz escritórios cuja
compete. V. S• poderia rios dizer alguma coisa,
corretagem tem como mercadoria um ato de
sobre se houve alguma interferência com o administração pública.
Procurador, no ·campo do Poder Executivo,
V. Ex" há de convir comigo que é muito
diretamente a ele, no caso específico do Minismais. _importante elimintar esta estrutura do
tro Aníbal Teixeira?qUe colocar alguém na cadeia em razão disso,
einbora,-tstO também seja riecessário. Minha
0 SR. CLÁUDIO FONTELES- Não, assinÍ
pergunta é se não está nas atribuições da Procomo tenho pautado toda essa afirmação pela
curadoria da República em casos semelhanw
verdade, o Dr. Sepúlveda Pertence não ê uma
tes, verificar que não se trata de um fato crimipessoa para se deixar influenciar_ por quem
noso, trata-s_e de um fato criminoso paradigquer que seja. É um homem, que V. ~ conhe#
ma e isso significa que ele é apenas o exemplo
ce muito bem, que medita muito nas suas
de urna mUltiplicidade de fatos criminosos e
decisões. Esses inquéritos como s-obre a Coque essa multiplicidade está ~sendo multipliroa-Brastel, por exemplo, é um inquérito ex~
cada por geração espontânea dentro da estrutremamente longo, realmente. Deve estar por

&:
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tura administrativa; aqui é que está éf gravidade, n6s somos inocentes.
A teoria tradicionalista da corrupção era a
teoria da corrupção individualizada. Santo
Agostinho colocava o pecado em relação c9m
a voluntas; mas São Tomaz de ~Aquino, no
fun da Idade Média, já contestava isso - precursor da sociologia, já dizia: "Não, não se
trata de uma relação entre o pecado e a voluntas, trata-se de uma relação entre o pecado
generalizado e multiplicizado e um hábito, isto
é, uma estrutura social que gera o equívoco,
que gera o pecado, que gera o crime, que
gera o ilícito."
Eergunto a V. Sf se não está nas atribuições
da Procuradoria-Geral da República levantar
esta questão, muitas vezes mais relevante que
qualquer questão de denunciar A, B ou C;
V_ S• sabe que o Direito Penal é uma instituição
falida no mundo inteiro.
Agora, n6s precisamos restaurar a saúde
das estruturas administrativas deste País, e
quero saber quem é responsável por isso,
quem deve fazer isso, porque nós, aqui, ao
contrário do que" acontece numa delegacia
de polícia, não estamos muito interessados
no indivíd.J.JO corrupto; sinceramente, seria
muito pequeno isto para n6s. Estamos, isto
sim, interessados em denunciar, porque este
País não tem -comtrmodificar, não tem como
modificar se deixarem il"ltac~as essas estruturas que pfOdUZenl essaS- cOITUpÇões. No ca#
so da intermediação ê sensível; um escritórto
de intermediação ou corretagem, que tem como mercadoria o ato de administração pública, s6 é possível na medida em que e~ ato
de administração Pública não é naturalmente
realizado.
__
Quem é? É a Procuradoria:Geral da-República que deveria fazer o levantamentO desse
desastre? Porque nos, aqui neste País, temos
estrutras administrativas que funcionam ao revés, :Pelo menos indlciariamente percebi isso
no depoimento de ontem. Quer dizer, co1ocam#se pessoas dentro da administraçãc para
desmanchar a administração. Por exemplo, se
há um objetivo de privatizar algo que está est<Jtizado, coloca-se gente dentro da estrutura estatal para desmanchar a estrutura, quando seria muito mais clarQfaier um ato dizendo que
não existe mais, que acabou. Não, primeiro
se desmoraliza para, depois, se privatiZar. São
fenômenos _profundo_s, impréssionantes, perseQuir um "Anib'alzinllO" é coisa multo peqUe#
na num PaíS ~oride- as estruturas estão fantasticamente irregularizadas, desregularizadas; há
uma desregularização progressiva e sistemática neste País em determinada dimensão da
administração. Ot,~em 'vat ver ísso? Não é função, não está entre as atribuições da Procuradoria-Gera[ da República, do Ministério PúbliCo? NóS -não -temos quem possa fazer isso?
É a pergunta.
O SR. CLÁUDIO F'ONTELES _;__ Senador, .

acho que o fundamental, a meu juízo, dentro
de uma Constituição democrática, que é eferna, repousa no fortalecimento das instituiçõ~.
Acho que essa é a grande tarefa - só _como
opiniio de alguém c:lo povo- acho que ~sa
é a grande tarefa que temos que enfrentar

neste País, neste momento histórico, fortalecer
todas as suas instituições, o LegislativO. OJudidárto, o próprio Executivo, o Ministério Públi·

co, enfim, porque Constituições fortalecida_s,

pouco importa a pessoa que no momento
histórico condicionado lidere aquela voz da·
quela instituição, porque ela será forte bastante para não se deixar corroer por esses
vermes todos que V.
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~

fala.

No plano de controle da administração, pela
própria administração, o Ministério Público
não tem atribuições, sabe bem V. Ex1' O Ministério Público tem a sua atuação limitada ao
campo judidal.

Agora, viajei pela Espanha, e sem querer
imitar nada, mas simplesmen:te-para um ponto
de reflexão, acho perfeitamente passivei pas--

sar reaJmente por um plano de discussão sé~
ria, quem sabe a instituição da figura do Defen·
sor dei pueblo, que é indicado, lá que era uma
figura de extremo relevo, extrema isenção,
porque indicado, fruto de um acordo entre
todos os partidos políticos desde a extrema
esquerda à extrema direita. Então esse era
um homem do l_egislativo, para oUvir o poVo
contra os atos da propria administração públi·
ca, serem questionados diante _delã própria,
com um mandato a ser cumprido parece-me
que essa experiência da Espanha democrática
mereceria a nossa reflexão.
Acho que, aí, não é atuaçáo do Ministério
Público, o controle da administração pública
interna corporfs. Nós teríamos a atuação no
aspecto judicial, na persecução crirninal, __ na
preservação do campo judiciário, de todas as
condições de convivência sadia e passamos
pela defesa das minorias, do melo ambiente,
do -consumidor, do patrirnônio históricO, porque este País não tem -rnefn6ria- meu Deus,
um país que não tem memória está fadado
ao insucesso. Então, acho que a grande missão do Ministério Público e estou me lançando
nela de corpo e alma -_é começar a mostrcu
para a sociedade brasileira _te:ndQ ~m:mente
que ela tem voz no campo judicial, e somos
nós; daí por que advogo, e a Constituinte também colocou claramente isso, eu estou me
lançando nela de corpo e alma, é começar
a mos=e:, ;mra a sociedade brasileira, tendo
em mente que ela tem voz. No campo judicial,
somos nós. Daí por que advogo, e a Consti·
tuinte colo-cou claramente iss_o, a designação
pelo Procurador-Geral da Repúbllca, com plena independência, com a fiscalização__do__Senado. Não é apresentação de currículo aqui, não;
é sabatina mesmo, para que ele seja Procura·
dor-Geral da República. Não é com mandato
certo e com a destituiçã_o só por ímpeachment. Esse é o meu primeiro ponto de vista.
Agqra, o segundo ponto diz respeito ao sen·
tido da percepção criminal. Veja V. Ex" - eu
disse antes- não tenho, embora alguns Pro·
motores e mesmo alguns Procuradores daRepública o tenham, mas eu não tenho_o chamado "delito percecutório". Agora, eu quero lem-brar aqui uma frase do saudoso· Heleno Gáudio Fragoso, que também exige uma meditação. Dizia, com inteira propriedade, ProfessOr
Heleno Cláudio Fragoso: "O Direíto Penal deste País vai continuar sendo o_ Direito Penal

dos pobres, dos pretos, das prostituta-s". Com
esse País, quando se apresente um evento

ilídto, cujo responsável é alguém da sua elite,
vai mostrar ao povo brasileiro que quem é
da elite também responde a um delito. Não
é uma situação singela, se não estaríamos pegando uma pessoa ou outra, não é isso. Nós
s6 queremos mostrar à sociedade brasileira
que o Ministério Público, ao acusar, não vê
cara e nem vê cor. O ato de acusar, se é
um ato doloroso, e é sem dúvida alguma um
ato doloroso, mas é um ato importante, não
s6 para a paz sodal, mas também - e acho
isso mUito importãnte- para o efeito didático.
Porque justiça é convivência entre as pessoas.
ComO é que n6s poderemos fa1ar numa convivência sadia entre as pessoas? S6 _aquelas que
estão na ralé da sociedade é que têm "contra
si a justiça"? Então; rnãiS' de uma acusação
pela acusação é também uma demonstração
à sociedade_ brasileira que a lei há de atingir
a todos, como eu disse antes. Só num regime
arbitrário é que alguém, que é detentor do
Poder, se intitulará acima de qualquer suspeita. Mas, num regime autenticamente dernocrâtico, os Srs.:_ -eu_. todos nOs, _que de uma
forma ou de outra, estamos c;;omprometidos
com a _causa pública, temos que ser efetivamente fiscalizados, e não estamos acima de
qualquer susperta.
_
O

sR JOst PAULO BISOL -

Essa era

a única pergunta que eu tinha a fazer. Aproveito o ensejo para uma colocação, em caráter
de sugeStão. sensivelmente, n6s hão -diSpomos de nenhum mecanismo, na estruturajurfdica e administrativa do País~ para um combate à conupção siStêmica, porque todos os
órgãos, cuja atívidade enVolvem -a análise, a
InvestigaçãO, a- prOva,- ã denúncia, e o julgamentO da corrupção são 6rgãos- que, funcionalmente, estão obrigados a individualizar, a
atomizar os comportamentos. Então, fica aqui
esta sugestão, no sentido de que, corno nós
somos de Comissão Parlamentar de Inquérito
e temos a condiçáo de investigar, analisar, e
opinar a·respeito, talvez não exista nada mais
importante, na história- desta- Comissão, do
que chegarmos ao diagnóstico desta ausência
de uril me·cãnisrn'o fundamental, para manter
as estruturas do País em cohdições de não
gerar coriupção -sisterriática. Era o registro
que eu queria- fazer.
O SR. ITAMAR FRANCO -Eu concordo
plenamerlte_ com que o Senador José Paulo
Biso! acaba de f"lar, mas, como nós ainda
não temos esse mecanismo de combate à
corrupçã-o sistêrnlca, eu vou, infelizmente, individualizar uma pergunta à v. sr. o Ministro
Bresser Pereira disse_ a esta Comissão que há
c::orruptoS: bem próximo do Governo. A Procuradoria da República tornou alguma providência em relaçáo.ao ministro?
O SR. CCÁUI)IO FONTELES -
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dõ que sãO informes, de que _a PrOcuradoria
teria tornado providências para saber das declarações do ministro nesta CPI?
O SR. CLÁUDIO FONTELES -

Não; isso

aí não foi comentado, só sei pela imprensa.
O SR. ITAMAR FRANCO -Isso é impor·
tante, porque a imprensa tem divulgado que
a Procuradoria teria tornado, em relação ao
ministério, em face das §Uas _declarações a
esta CP!, qt.ie haveria um processo crime.

O SR. CIJ\UDlO FONTEI..ES - Isso eu li
também, mas o Procurador-Geral não comentou esse assunto comigo.
O SR. ITAMAR FRANCO-Até. o momento,
V. s~ pode dizer que a Procuradoria não tornou
conhedmento dele?
O SR. CLÁUDIO FONTELES ~ É do meu

desconhecimento.
O SR. ITAMAR FRANCO--:-Seria desconhecimento, -também, do Dr. Procurador-Geral?
O SR. ClÁUDIO FONTELES AJ cabe a ele responder.

Não sei.

O SR. ITAMAR FRANCO-Era o que gostaria de saber.
Sr. Presidente, de_ minha parte, estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)
- Sr. dãudio Fonteles, quero faier minhaS
aspalavras do ilustre Senador José Paulo Bisol
e. em especia1, no que toca ao Dr. Procurador-Geral da RepúbliCa, eu, pessoalmente, o
considero um homem honrado, e, portanto.
as nossas referências aqui são muito mais em
termos de estrutura.
. V. S' acabou de dizer, em resposta a uma
pergunta do eminente Senador Maurício Corrêa, que seu ponto de vista pessoal era no
sentido de_ que os elementos de convicção
recolhidos pela peça inquiSitorial lhe dariam
condições, como-6rgã:o do Ministério Público,
de formalizar a peça acusatória, a denúncia.
Pediria, a V. 5', Dr. Cláudio, tendo em vista
também uma resposta que V. S' deu a uma
outra indagação, que considerava que seriam
dois os ilícitoS tipificados, prevaricação e supressão de documentos, então, pediria o seguinte: o Sr. considera que é perfeitamente
possível fazer a precisa descrição de fatos pre:
tendidamente delituosos, em denúncia, ou seja, é perfeitamente possrvel fazer-se uma descrição desses fatos pretensamente delituosos
numa denúncia?
O SR. ClÁUDIO FONTELES -Sirri:

O SR. PRESIDENTE (José fgnáclo Fei-reira)
_..,.v. s• cons!dera também perfeitamente pos-

a

sfvel determinação precisa dei autoria desses
ilícitos pretendidamente ocorridos?
O SR. ClÁUDIO FONTELES- Sim. A meu

juízo, entendo que, sem dúvida alguma.

Da minha

parte, eu não sei de nada. Essa pergunta seria
em que sentido?
O SR. ITAfv\AR FRANCO - Nós temos lido
de que haveria, por parte do Procurador-Geral
da República, evidentemente, não-estou dizen-

'O SR. PRESIDEi.ITE (JoSé .lgnáCiô Ferreiràj
-V. S• também considera perfeitamente possível ,con~gurar a co-at,~toria, no caso?
O SR. CLÁUDIO FONTELES -Em alguns

aspectos, sim.
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OSR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
-É evidente que a tipificação que V. St corisidera é a de prevaricação e supressão de documentos. Pediria a V. s~ que informasse _em
que fato estaria, naturalmente, descrito numa
denúncia, se fosse oferecida por V. St? V. 5'
viu prevaricação, por exemplo? Qua1 ou em

quais eventos V. 59 entendeu haver ocorrido
o comportamento típico de prevaricação, de
retardar ou deixar de praticar ato de oficio,
por interesse pessoal?
O SR. CLÁUDIO FONTELES -Senador,

na medida em que considerei o que me foi
posto para analisar, presente a supressão de
documento, como para ocultar que um primoirmão não fazia parte do Serviço Público~ por
que a pessoa então fez ocultar esse documento? Por que? Se essa pessoa fosse, eletivamente, servidor público, como, a meu juízo
era e, diante dos fatos apresentados pela Imprensa, competiria a abertura de um inquérito
administrativo para apuração_desta falta grave.
Ora, se a pessoa não_é membro do SeiViço
Público, não havia por que o _administrador
público abrir inquérito aâmintstra{iVo. Em assim fazendo, o autor foi ditado pelo quê? Para
proteger o seu primo~irmão, por um capricho
pessoal? Porque realmente não há nos autos,
em relação ao ex-Ministro Aníba1 Teixeira, nenhuma evidência concreta de que S.~ tenha
solicitado ou recebido numerário, o que aí,
sim, deslocaria para a corrupção passiva. Mas,
a meu juízo, há nos autos essa evidência de
que aconteceu uma supressão de_documentos, para evitar-se um processo investigatório
em tomo de uma pessoa a ele Ugada por parentesco, af o tipo penal do sentimento pessoal
da prevaricação.

bém tiveram condutas passíVeis de ensejar
uma denúncia? Quais?
O SR CLÁUblO_FONTELES -Os empre-

sários que se propuseram a participar de uma
concorrência fraudulenta, obviamente eu caractenzercomo concorrência fraudulenta. o
assessor do -ri1irllstr0 que é seu primo-irmão,
seu sóciooe o irltermediário, eu entendi, ar·sím,
caracteriZada a corrupção passiva com a concorrência fraudulenta.

O SR.. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Perfeitamente, estou satisfeito. Há mais alguma indagaçao a ser formulada? (Pausa.)
Y~_s~ d~eja fazer -alguma consideração?
O SR CLÁUDIO FONTELES -

Não, ne-

nhuma, a não ser agradecer o tratamento queme foi djspensado pela Comissão em me por
~mpre à disposição.

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
- A Presidência também encarece e se vê
obrigada a éncerrar a presente reunião tendo
em vista a sessão do Senado, neste momento,
e agradece muito o comparecimento de V. S•
e as Valiosas informações que prestou a esta
ComiSsão; Muito obrigado.
Está encerrada a reunião:

33• Reunião, realizada em
31 de maio de 1988

Aos trinta e um dias do mês de malo do
ano de mil novecentos e oitenta e oito, às
dez horas e cinco minutos, na SaJa da Comissão de Finanças, presentes os Senhores Sena·
dores José lgnácio Ferreira (Presidente), Carlos dliarelli (Relator), Itamar Franco,_ Chagas
Rodrigues, Maurício Corrêã, Jutahy Magalháes, Mendes Canal e, José Agrípino Maia, Jo·
O SR. PRESlDENTE (José lgnácio Ferrei ra)
--N. v. s~ se refere à questãodã prevãncãÇão sé Paulo Biso! e Severo Gomes, reúne-se a
CorÍ'tissãoYãrlamerttar de inquéritO, destiilada
e supressão de_ documentos· como dois ilícitos
a investigar
profundidade as denúncias
desonestos.
de irregularidades, inclusive corrupção na Ad·
ministração Pública ultimani.ente tomadas tão
O SR. CLÁUDIO FONTELES - Em connotórias pelos meios de comunicação.
curso formal, são condições autónomas que
_Presentes, ainda, os Senhores Senadores
convergem.
Ãfexandre Costa, Edson Lobão e Aureo Melo.
Deixam de comparecer, por motivo justificaO SR PRESIDENTE (José -lgnádo Ferreifa) do, os Senhores Senadores Affonso Camargo
- Perfeitamente. Quer dizer que V. S• só en- e M_~su~tp __d_e_Lavor.
.
tendeu a existênCia, corrlo fato tipíCO, -de ilíCito
Havendo número regimental, o Senhor Preaí neste pOnto. Pergunto o seguiilte: forãm
sidente declara abertos os trabalhos da Cernis..
vários os eventos objetos de apuração na esfe- são_ e solicita seja dispensada a leitura da Ata
ra policial envolvendo o ex-Ministro Anfbal Tei- dareunião_anterior que, logo após, foi considexeira e outras figuras do UoVerrlo. A pefgunta
rada aprovada.
é a seguinte~ V. S• s6 detectou a ocorrência
Caril a palavra, o Senhor Senador Itamar
de ilícito para efeito de oferecimento da deFranco, solicita a transcríçao, nos Anais do
núncia, nesse aspecto da supressão do doCuSenado Federal, interpelaÇão feita pelos Memmento e da prevaricação em que nele estava ... ' bros da CP! ao Senhor_ Presidente da República, através do Dr. Raimundo Faoro. Solicita, .
O SR CLÁUDIO FONTELES - No caso
ainda, que a Presidência oficie ao Ministro José
Valência, sim, em- relaçáo à conduta do ex-MiReinaldo Tavares e ao Tribunal de Contas da
nistro. Agora, há condutas de outras pessoas
União para saber se o Dr. Emanuel Raimundo
envolvidas; são oito indiciados se não me falha
Coimbra Tabosa, Procurador do DNER, elabo·
amemória.
· rou a1gum Relatório sobre a Sunamam, apontando irregularidades ocorridas naG)uela Superintendência As solicitações são deferidas peO SR PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira)
-Quer dizer, V. S• entendeu que outr.os f.amla Presidência.
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C~rfi a ·Palavra, o Senhor Senador Mauricio
Corrêa, declara que ouviu entrevista do MinistrO António Carlos Mag~hães, na qual Sua
Excelência confirma ter um dossiê contra os
Membros da CPI. Por essa razão; entende que
a COmissão deve tomar providências no sentido de convocar o Ministro para depor perante
o Plenário do Senado Federal.

O Senhor Presidente, sugere que o assunto
seja discutido em uma reunião informal.
A seguir, convida o Dr. RichardKiien, Diretor
Financeiro -da TransroU, para tomar assento
à Mesa. Após o juramento de praxe, inicia seu
depoimento focalizando a criação da_ Transroll; suas atividades; a compra da Kommar
(navio Karisma); os Prçjetos- apresentados pela empresa ao BNDES; a Resolução no 9.101,_
da Sunamam; Navios Estrangeiros e Navios
Brasileiros; _Desdolarização; Destinação do
AFRMM e a entrada da TrãnSroll na Conferência Brasil-Et,.~ropa-Brasil.
Prosseguindo, passa-se à fase interpelatória,
quando usam da palavra, pela ordem, os S~
nhores Senadores Carlos Chiarelli, Josê Paulo
Bi:ooL Maurício Corrê~ José lgnácio Ferreira
e Chagas Rodrigues. Com a palavra, o Senhôr Seriado( Carlos
Chiarem, solicita que a Presidência requisite
cópia autenticada do pro-cesso movido pela
Kommar contra a União. Em face ao adiantado da hora e abertura dos trabalhos da Cons..
tituinte, o Senhor Presidente suspende os trabalhos da Comissão propondo a continuidade, amanhã, às_ nove horas e trinta minutos.

Ao primeiro-dia do mês de junho do arl_o
de mil novecentos e oitenta e oito, na Sala
da COmissão de Finanças, o Senhor PreSi~
dente reabre os trabalhos da Comissão e dando seqCiêncla à fase interpelatória, usam da
palavra, ainda, os Senhores SenadOres Carlos
Chiarelli, José Ignácio Ferreira, Alexandre Costa, Maurício Corrêa,_José Paulo Bisai e Chagas
Rodrigues.
O Senhor Presidente suspende os trabalhOs
da Comissão até o término dos trabalhos da
Assembléia Nacional ConstituintrReabertos os trabalhos_da Comtssão, asSu:
me a Presidência o Senhor sen:aaor Itamar
FrancO" e corriurifca qUe;-erU-fãce da·-reuillãci
da Assembléia Nacional Constituinte, a reali~
zar-se às dezoito horas e trinta minutos, irá
encerrar a reuniáo, convocando o Dr. Richard
Klien, para reunião no próximo dia treze do
corrente mês.
·
·
Com a palavra, o Senhor Senador JO~ Paulo Biso!, solicita que seja cOnvocado um Dire- _
tor da Hipermodal,- p.:Jra prestar depoimento
perante a CP!.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra os trabalhos da Comissão às
dezessete horas e quarenta minutos e, para:
_ constar, _eu, José ~ugusto Panisset Santana,
Assistente da Comissão, lavrei a presenty Ata,
que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação juntamente com.
o apatÍtiamento taquigráflco.
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ANEXO Ã ATA DA 33• REGNIÃO DA
COMISSÃO PARLAMENTAR DE /NQGÉRITO, CRUIDA A 17?A VÉS DA RESOLGÇ{o N• 22, DE 1989, DESTINADA A INVEST!GAR EMPROfaNDIDADEAS DENÚNCIAS DE IRREGGLARIDADES INCLGSIVE CORRapÇ{O NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, (JLTJMAMENTE
TORNADAS TÃO NOTÓRIAS PELOS
MEIOS DE COM(JNICAÇ{O, DESTINADA A OCJV/R O DEPO/MEf'fTO DO DR.
RICHARD KLIEN, DIRETOR FINANCEIRO DA 17?ANSROLL, Q(JE SE f'(fl3L/cA
COMADEVIDAAaTORJZAÇ{ODOSENHOR PRESIDENTE DA COJIIISSÃO.

Presidente: Senador José lgnáclo Ferreira
Relator: Senador 03r/os. Chiareffi

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Está aberta a reunião.
Indago aos Srs. Senadores se desejam ouvir

a leitura da Ata da n:.unl.io anterior ou se a
mesma pode ser dispensada, (Paus,_.) Dispensada a leitura da Ata.

A Presidência concede a palavra ao eminente Senador Itamar Franco.O SR. ITAf."\AR FRANCO - Sr; Presidente,
primeiro, gostaria de solicitar a V. ~que consulte Comissão para a transcrição nos Anais
do Senado de nossos trabalho_s,_ da interpelação, não da CPJ, mas da que fazemos a Sua
Exelência o Senhor Presidente da República,
através do Dr. Raymundo Faoro. É a minha
primeira questão para V. Ex'. A segunda, gostaria que V. Ex~ oficiã.sse_ao Ministro José Reinaldo e ao Tribunal de Contas da_Gni_ão para
indagar o seguinte: se o Dr. Emanoel Raimundo Coimbra Tabosa._Procurador do DNER,
fez algum relatório sobre a S_unamam, e se
esse relatório está de posse do ministro ou
se já está de posse, já, do Tnbunal de Contas
da União. Porque, segundo informações chegadas a mim, o Dr. TabOsa concluiu por certas
irregularidades em reJação_à Sunamam. E esse inquérito, então, precisamos saber se foi
presidido por ele, se s..e encontra em poder
do_Ministêrio dos Transportes, Porque foi feito
na gestão do Ministro José Reinaldo, ou se
já se encontra de posse do Tribunal de_Contas
da União.
_. -·
Então, V. Ex' poderia oficiar não s_6 ao Tribunal de Contas, mas ao próprio ministr_o solicitando essas informações, caso elas sejam realmente verdadeiras.
O nome do Procurador do DNER ·é: Dr.
Emanoel Raimundo Coimbra Tabosa.

O-SR PRESIDENTE (José Ignácio ferreira)
-A Presidência determina à secretaria a adoção das providências que foram solicitadas,
caso o Plenário não faça nenhuma objeção.
E também determina a transcrição nos Anais
dos trabalhos desta CPl quanto à notificação
a que SEWeferiu o nobre SenadorJtamar Franco.
- -·--Conc_edo a palavra ao eminente Senador
Mauricio Corrêa~
O SR. MAURfoo CORR~- Sr. Presidente, Srs. Senadores, para uma observação rápl-

da. Na sexta-feira passada presenciamos aj
os_eitrél;litos da entrevisté!i dada pelo Sr. Antônl.o Carlos Magalhães, a respeito de sUa insistência com relação, a dossiê com relação aos
membros~ desta CPI. Quero dizer a V. ~. concitá-lo, inclusive, e a todos os outros Srs. Sena·
acre que Integram esta CPJ, que nós temos
que tomar uma providência. S. Ex!' o Sr. Ministro ale~_ (iue quer depor perante a CP!, que
~eseja depor perante o Senado, e espera que
uma interpelação nossa para oferecer essas
denúncias, diz existir contra nós, perante o
Poder Judiciário, e que se tiãorConseguir concre:~_ nen)luma dessas alternativas que ele
convocará uma entrevi$ COm toda a impren~
sa para dizer o que tem contra nós.
Ora, Sr. Presidente, acho que chegou o mo~
menta de examinarmos isso com mais nitidez,
com mais tranqüilidade e convocar o Sr. Antônio CarlOS- Magalhães para depor. Não diria
à CPI; parque está com os seUs trabalhos res-tritos aos problemas da intermediação, mas
ao próprio Senado da República. Gostaria de
dizer a V. EX que gostaria de ter a presença
do Dr. Antônio Carlos Magalhães no plenário
do Senado, para expor ao Brasil o que ele
teril contra nós. Dir-se-á_ _que ele tem grande
parte das emissoras de rádio e de televisão
e que sairia uma meia_ verdade e, evidentenie-nte, que a parte relativa ao contraditório,
ou posição que decorrer dos nossos questionamentos não -seria divulgado.
.
Mas, Sr, Presidente~ eu me sinto inteiramente constrangido perante a opinião pública braSiletra,perante os meus amigos e perante até
os meus familiares, se não tomarmos uma
medida c:oncreta com re:lação à vin$ do Sr.
Antônio Carlos Magalhães. Creio_que ninguém
aqui teme a sua presença, mas temos que
encaradSSo com seriedade e admitirmos que
6 inã!S côtreto, o_ ma!s prudente, -o mais certo
se"iá a sua presença no Senado para prestar
eSSes esclarecimentos à Nação brasileira. Era
o que tinha a dizer.

O SR. RELATOR (Carlos chÚoreiÍi) Presidente, pela ordem.

Sr.

O SR PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)

-.::.:.. V. EJc!t tem a palavra, eminente Senador
--Canos Chiarem.
O SR. RELATOR (ÇªriõS ébiarelli) -:-- Sr.
Presidente, em primeiro lugar, acho que deveríamos, neste momento, tomar o depoimento
que está atrazado. Mas já que o ilustre Senador
Mãt.iiído Corrêia levantol,l esta o~.ttra queS!tãO,
volto a afirmar aquilo que tenho defençlido
pertinente e continuadamente. Ein primeiro
lugar, esta história de dossiê é a mais deslavada e absoluta chantagem desmoralizada peJo patrão do Ministro. Falamos com a matriz
ao invés de falar com a. filial, e por meio do
Poder Judiciário, através de uma interpelação
do Supremo Tribunal Federal, inquirimos o
Presidente da Repúb~ca, como Presidente da
República, como Titular do Govemo se havia
ou não d_ossiê, Su;;1 Execelência não confirmou e não apresentou nada. O que está falando agora está, apenas e tão-somente, exercendo um ~rgo de confiança. Mas se ele tem
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_e não entregou para o seu Chefe, feriu ·um
princípio de hierarquia e, aliás, mentiu, porque
todos os órgãos de imprensa tinham entrevistas suas de que ele havia entregue o tal
do dossiê.
_
Agora, o que não concordo é que nóS rioS
limitemos a fazer o jogo -que interessa a essa
-pessoa que tem o objetivo claro, primeiro, f~
zero· que nós estamos fazendo aqui, ao invés
de darmos continuidade à investigação de irregularidade no Governo, ficarmos preocuperados com crs suas "tentativas" de denúncias,
tirando-nos do caminho.
Em segundo lugar, levar-nos a discutir naquele campo que lhe interessa, dentrõ
CP1
ou dentro do plenárto do Senado. Estou de
pleno acordo que se convoque, aliás, assiÍ1ei
o requerimento à época que era Uder, para
dar urgência à vinda dele ao Plenário. Acho
que em matéria de CP!, ele tem que vir à de
concessão de rá9i9 e televisão, presidida pelo
atual Líder do PFL, e que está paralizado há
oito meses, sem atividade. Lá é que ele tem
que vir depor. Ele tem muita coisa para explicar. Quer dizer, ele tem uma CPI específica
para eXplíc8r. Tenho um requerimento no Plenário, não tenho nenhuma objeção. /'1\as, agora, há uma coisa, e gostaria de dizer ao Sena·
dor Maurício Cqrrea; acho que só se pode
aprovar no Plenário e marcar a data n6 momento em que S. Ex" o Sr. Ministro das Comunicações, com o poder que tem e com o uso
indevido que faz das cadeias de televisão no
Brasil, der um horário por requisição. Ele não
está nos desafiando? Ele não quer que o povo
conheça o dossiê? Pois, então, que e]e requisite uma cadeia de televisão por uma hora
e nós vamos discutir. Ele pode escolher um,
qualquer um dos onz~ ele escolhe, e nós vamos discuti_r. E _aí nós vamos poder dizer ao_
povo brasileiro coJsas que não estão saindo
ha televisão, porque ele não deixa sair. Ê este
o problema, não podemos ser ingénuos. Está
havendo uma enorme estrutura d,e pressão
publicitária, há contras publicitárias do Governo que estão sendo_cortadas dos canais que
estão dando cornbertura à CPI, não se está
permitindo que a televisão oficial divulgue os
trabalhos da CPI, duvido que os Srs. encon~
trem notícia ou entrevista, e as paraoficiais
também.
- -Então, acho ingênuo, não vamos discutir
·perante o_ Senado, vamos díscutir -perante a
Nação. Ele vai mostrar, então, se tem ou não
dossiê, e nós vamos contar o- outro lado da
bistória, as coisas que aconteceram aqui dentro e que não &e deixa sair. Da{ fica ólim.o_,
Acho que esta é a minha proposta _à CPI~ que
aprove uma nota e divulgu,e para todos os
meios de_ comunicação e desafie o Ministro
da Comunicações. E1e é todo poderoso, ele
usa, ele, afinal das contas, concede, administra, ele requisita, ele dá entrevistas, ele não
quer falar? Mas para falar para 70 Senadores,
ele fala para 140 milhões de bcasile:iro. É muito
meJhor, é muito mais transparente. E pronto,
ele escolhe, somos doze aqui, ele escolhe
qualquer um de ri6S, vai lá e-debate cOm ele,
que mostra o que tem,_ mas vamos mostrar
o que sabemos. E vai ficai_ desmoralizada essa
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basófia toda aí. Ele quer brincar de valente,
fazendo essas denúncias __ vazia.s, não vai nos

induzir a jogar no campo· ·dele com a tordda
dele, com juiz dele e com o bandeireinha dele.
Essa é a questão, vamos jogar em campo
neutro.
-O SR. MAURÍCIO CORR& - Respeito a
opinião de V. Ex', se me permite, mas o Ministro está d.iz.endo que tem um dossiê contra
nós.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - É ele
que tem o- poder de requisitar uma cadeia
de televisão, que ele faça isso.
O SR-MAUR[CIO CORR&- É verdade que
houve uma interpelação ao Senhor Presidente
dá República, que negou. Mas o ministro insiste em querer vir depor, ou perante a CPJ ou
perante o Senado._ Acho data venía da argu-

mentação de V. Ex', que o ministrO tem odireito de vir aqui ao Senado expor e dizer
o que tem contra nós. E1e não está dizendo

que tem? Eu quero saber o que ele tem contra
mim, por exemplo, o que tem contra V. Ex-.
Não há nenhum receio. Agora, o que não pode
haver é essa dúvida que está existindo, de que
ele tem um dossiê e nós estamos noS ãcovardando em não querermos recebê-lo ou na
CP! ou no Senado. Acho que ele tem que
vir aquj para uma questão inclusive de isenção,
melhor, uma questão de colocar as coisas a
limpo. Estou sentindo_ que, na me&da em que
ficamos_ calados e não aceitamos isso, estamos nos comprometendo perante a opinião
pública brasilefra. Ele disse que tem um dossiê
contra nós, agora, porque ele tem um rádio
e uma televisão na mão vamos ficar calados?
Não. Então, no dia em que ele vier aqui, vamos
fazer essa proposta para ele: V. Elr detém o
controle das rádios e televisõ.es, mas tem que
facultar o contraditório que está sendo _travado
aqui, que poderá ser estendido numa rede
nacional de rádio e televisão. O que não poêlemos é silenciar. Acho que o_ ministério deverá
vir aqui, é um niiilisti'O- âe Estado, diz _que
o Presidente não tem nada a ver com isso
e que ele tem um dossiê. Então, ele deverá
dizer aqui qual foi o tipo de crime que praticamos. Acho que é um direito que temos, aliás,
é um direito que o eleitor brasileiro, o cidadão
brasileiro tem de saber o que existe contra
nós. O min!stro diz que tem, toda hora_ afirma
isso, pode ser por uina questãO publicitária
dele, mas nós temos o direito de saber dele,
do Senado, o que existe contra nós.
Eu discordo de V. E>r.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- V. Ex'
não está discordando, V. ~ está limitando
a abrangência da prop-osta. Estou dizendo que
assinei a urgência e por mim ele pode vir amanhã, acho ótimo que ele venha, só não concordo é que quando terminar o debate na
televisão, à noite, vai ·sair a versão dele e n~o
a nossa. Então, não podemos ser ingénuos
e inocentes.
O SR. MAUR[CIO CQRR~- Senador Car·
los Chiarelli, podemos propor Isso ao Senado,
discutir isso claramente, a imprensa estará
presente, veritkará o que vai acontecer. Te-

mos o __ direito de que as nossas oposições,
o nosso contradit6rio apareça para a opinião
pública também, por que é que não?

O SR. MAURfao CORR~ - Porque até
hoje ele não consentiu, evidentemente. Então,
vamos trazê-lo aqui no Plenário do Senado.

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Qual
é o incoveniente, que medo nós temos de
fazê-lo perante a opinião púbUca nacional inteira?

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Então
ele é fujão, é ísso. t esse o problema, é isso
que tem que ficar daro. Que não passa de
basófia, bravata, qlie essa Coragem -é falsa,
que esses dossiês não existem.

O SR. MAUR[CIO CORR& - Mas nacla
p_rejudica _que façamos isso, mas que ele venha aqui no Sencido e deponha, uma coisa
não prejudica a outra.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelü) - Ele
pode vir todos os dias, agora o debate...
O SR. MAURÍGO CORRtA -~ Vamos aqtii,
publicamente, no Senado, fazer desafio a ele.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) .:... Mas,
senador, não adianta nada- fazer a sessão no
Senado porque não vai ser divu1gada Sr. Seriador.
O SR. MAUR[CIO CORRtA - Sim, o que
não pode é continuar do jeito que está.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Se
não fizer ao vivo, na hora vai ser cortado. Será ,
- que não vamos entender esse fato concreto?
Então, VamOs fazer ao vivo, riéi hora, e faz outra
aqui no Senado, no mesmo dia, não tem problema algum, amanhã, se se quiser fazer. Agora,.'---'váinos fazer um debate para que o povo
veja, que não seja précondicionado, que não
seja dependente, que não seja editado.
OSR. MAURfCIO CORR&....:.Mas, Senador
Chiarem, as televisões estarão aqui no plenário,
as rádios, os jornais estarão aqui e poderão,
exatam.e.ote...
O SR. RElATOR~ (Carlos Chiarem) - Os
jomalis_ta_s ·ficarão_ assi_stindo~ vã~ guerer divulgar, agora, quero saber se vai sair~
O SR. MAURfCIO CORRJ::'.A- Eu sei, Sena-

dor.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarellí)- Tem
saído tudo da q>I, Senador?
o SR. MAuRfao coRR& - Claro que
não. Mas aí não é s6 o Ministro das Comunicações, o que eu acho é que por causa disso
nós não podemos nos omitir, é um dever que
temos de chamá-lo aqui para denunciar à opinião pública o que existe contra nós.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -Mas,
Senador Mal)ricio C_orrê~, ouça bem, vem_os
aprovar e dizer o seguinte, duas hipóteses: no
dia do debate, à noite, há uma cadeia de televisão para debater, Oque ele transmite ao debate, são condicionantes para realizar o debate,
ele transmite o debate no Senado, não tem
problema nenhum.
O SR. MAURlao CORR~ - O que eu
achQ. Senador Chiarell~ é que enquanto V. EX
pede, suplica ao Ministro das Comwl.Icações
que forme essa rede de rádio e televisão para
o debate, isso nunca vai ocorrer.
O SR. REL\TOR (Carlos Chiatelli) quê?

Por

O SR. MAURfao CORR~- Mas, em nome da potestividade que ele exerce como detentor_ dos meios de comunicação, não podemos nos prejudicar, sem que ele venha aquf
para dizer o que existe.
O$R. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- A Presidên~ia _pondera aos eminentes ·senadores que essa controvérsia poderia ser dirimida por nós mesmos em um cantata particular que tivéssemos.
O SR. MAUR[CIO CORRV.- Foi o que
eu propus aqui antes, V. ~ deve ter examinado bem o que eu disse.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
- Para que pudéssemos ouvir o depoente,
se é que y_. E#' rião se opõem,_ a Presidência
passa a palavra aO eminente Senador Itamar Franco.

OSR.ITAMARFRANCO--Estoudeacordo
com V. Ex' e acho que o Senador Mauricio
propôs isso, e e1e tem razão. Temos três caminhos, não vamos· discutir, porque V. EX já
determinou, é a convocação na CP! e no Seriado, Senador, e não acho vantagem, porque,
evidentemente, o Ministro fala e só temos 1O
minutoS para interpelá-lo. Mas o Presidente
do Congresso, qUe é o Sétuídof__ Humberto_
Lucena, tem o direito e o dever de convocar
Liina rede de rádio e televisão. Isso é: que é
importante. Se a imprensa não puder dar, por
esSe oU aquele motivo, Senador Chiai'elli, vamos pedir ao Presidente do Congresso que
faça a convocação, exatamente o que qUeremos. Entào, como o Presidente já deliberou
que vamos estudar, e proponho, Sr. Presfden~ que
prim-eira-reunião interna, ainda esta .
semana, ainda hoje, se for o caso, examinemos o caso do Ministro das Comunicações.
E o Presidente do CongresSà tem-aObdgação
e o dever, nesse instante em que senadores
são acusados, através de um dossiê, S. EX
deve convocar e solicitar ao Ministro que diga
o que sabe _e esperar as nossas respostas,
já que V. Ex~ já propôs que seja discutida uma
reunião interna, acho que nós podemos passar a ouvir o depoente.

na

O Sli. PRE-SIDENTE (JOsé Ignácio Ferfeira)
-Muito bem, já que está presente o Sr. Richard_ K1ien, Oiretor Financeiro da Empresa
Transroll, a Presidência soliCita o seu comparecimento perante a Mesa para tomar o seu
juramento e subreqüente prestação do depoimento.
Sr. Richard Knen, o Código Penal dispõe
no art. 342, sob as penas do falso testemunho.
V. 8' jura dizer a verdade do que souber e
lhe for perguntado.
O SR. RICHARD KUEN -Juro.
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O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-Por favor, tome assento,

_

V. s~poderia me dizer o seu nome completo.

O SR. DEPOEI'ITE- Richard Klien.
O SR. PRESlDENTE (José lgnácio Ferreira)
-A sua idade e o seu estado civil?
O SR. RICHARD KLIEN -Tenho 38 anos
e sou divorciado.

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-A sua residência?
O SR. RICHARD KUEN - Rua Engenheiro
Pires do Rio. 370, ltanhagá, Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- E a sua atividade profissional e local onde
a exerce?
O SR. RICHARD KUEN -Sou. economista
e trabalho na Transroll Navegação SA, Avenida Almirante Barroso, 139, 2 9 andar.

O SR. PRESlDENTE (José lgnácio Ferrej(a)
-Qual o seu cargo lá?
O SR. RICHARD KUEN ceiro.

Diretor finan-

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira}
-Sr. Richard, V. 8', inclusive pela imprensa,
ilstou junto a esta Comissão; de público, no
sentido de que viesse __ a prestar este depoi·
menta. V. St certamente está bem ciente dos
ratos que inclusive m_otivaram os apelos de
V. S• a esta Comissão e que foram prontamente atendidos em virtude da importância
do seu depoimento.
Diante destes fatos, certamente se toma dispensáveJ maiores depoimentos acerca do de·
poimento precedente que deve ser do seu in·
teiro conhecimento. A Presidência indaga de
V. S• se deseja fazer preliminarmente uma exposição, para, subseqüentemente, ser ouvido
ou se dispensa essa exposição e passa de
logo a ser ouvido.

O SR RJCHARD KUEN - Eu ~}~rei durante esse fim de semana uma exposição que,

acredito, muito importante ser ouvida pelos
Exm?S Senadores.
O SR MENDES CANALE- Sr. Presidente.
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreka)
-Tem a palavra o nobre SenadPr__M~ncles
Canale.
O SR. MENDES CANALE- Sr. Presidente,
eu gostaria que V. Ex~, em decorrência das
perguntas inicialmente feitas, perguntasse ao
depoente sobre a composição da empresa.
dessa companhia TranSroll, porque ele como
diretor fmanceiro deve ter conhecimento de
toda a empresa com os nomes_ dos diretores
e...
O SR. PRESIDENTE (José !gnácio Ferreira)
-V. Ex- deseja fazer essa pergunta logo antes
da exposição?
-

O SR. MENDES CANALE - Exato, para
colocar exatamente dentto_da pergunta inicial
que V. EX' fez quando estava procurando qualificar o depoente.
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- ·-O SR. PRESlDENTE (José Ignácio Ferreira) tana a parcialidade e a intenção caluniosa. A
-Então V. ~tem a paJavra para esse escla- pretexto de defender os marítimos brasileiros,
recimento inicial e, depois, para a sua expo- escolheu_a minha empresa entre mais de qua·
renta armadores brasileiros para responsabisição.
lizar por todos os males que afligem a classe.
O SR. RJCHARD KUEN - Na minha exposição eu trato desse assunto, mas eu vou me "Leading lntemationaJ
antecipar então.
Owners to open
A Transroll é uma empresa que tem coffio
The RoRo debate
acionista a transpOrteS- FlNK SA, que é uma
Dr. Guida Grimaldi wili join the previously
empresa que foi fundada pelo meu avô, tem
announced panei ofleading shipowners, when
o meu s6do, o comandante de Mar e Guerra
he addresses the RaRo Conferenc_e on June
reformado Washington Barbento de Vascon7 in Gothenburg. Hts distinguished contemM
celos, tem a Transtermar SA. e tem a Transporaries on the platfonn wm be the senior exe~
portes SA e tem ·a minha pessoa como sódo.
cutives of CroWley Maritime Corporation, NaSe V, Ex~ permitisse eu voltarei à minha
tional Shipping Company ofSaudiArabia, ACL
apresentaça.o.
Canada Inc., and Transroll Navegação.
Exm9- Sr. Presidente desta Comissão, SenaMuch interest will be centred on the words
dor José -tQTiáCio Ferreira, Exm9 Sr. Senador
of Dr. Grimaldi whose Mediterranean-based
Itamar Franco, digníssimo Vice-Presidente;
Group's main assets are 14 RaRo vessels, in~
ExJn9 Sr. SenadOr Mendes Canale; ExJn9 Sr.
cluding four new bu:ildings which are arguably
Senador Agripino Maia; Exm9 Sr. Senador
the most innovative PCC's- E:ver-designed, with
fv\ay[Í_ç;io Corrêa; Exm9 Sr. Senador Chagas
exceptional ability to carry multi-mondai _carRodrigues; e ExJn9 Sr. Deputado Mauro Camgoes sui::h as containers and even passengers.
pos; EX? Sr. Senador Alexandre Costa; Exm9
Innovation ís endemie in the thinking of the
Sr. Senador Edison Lobão, pi'ezados srs. preCroWley Maritime Corporation, CMC, the lar-zadas sr"".
gest privatelyRowned United States shipping
QUeio, inicialmente, agradecer a V. Ex""' a
company, pioneered the operatton of the
oportunidade gue me foi concedida de comworld's largeSt RaRo barges, and has conti~
parecer a esta Comiss-ãO para restabelecer a
nued to developists setvices to Latin America
verdade dos fatos. tão agredida pelo Sr. MauR
ln the 1980's ft has now expanded cargo shíp
rido Santana no depoimento que aqui- presoperations to Northem Europe, the UK and
tou.
the Azares, the entire Caribbean, both coasts
Sempre trabãlhei na área dos transportes.
of South America, and to the- Far East Units
comecei minha vida trabalhando na empresa
aequired or formed during this period include
fundada por meu avô em 1924, a Transportes
Crowley Caribbean Transport (CCf) andAme-.
Fink, e depois na Transroll Navegação, que
rican Transport Unes (Am Trans).
ajudei a fundar em 1977.
The Am Trans units were placed in á new
Tenho orgulho dessas realizações, que são
Atlantic Division Jast year which now also incluw
o frut.Q_de :trabalho sério e honrado.
_,
des the Caribbean Division. lt is against this
Tenho orgulho de prestar um bom serviço
rapidly expanding scenario that Leo L Collar,
aos meus clientes, pois é assim que se constroi
CMC's President, will give his thoughts on the
uma empresa. E é através _da livre iniciativa
future.
de _trabalhar _e empreender que estamos todos
The Nationai Shipping Company of Saudi
nós brasileiros construindo__a grande nação
Arabia's fleet of Iarge deepsea RoRo's are well
qué" é b Brasil.
known to regular attendees ofthe RoR o ConfeA Transroll começou de um sonho de_ motences who had ;:m opportunityto see the ships
dernizar o transporte marítimo de carga geral
during construcion in 1983. Now, flve ye<~rs
no Brasil e é hoje uma saudável realidade,
on; their future role in deepsea movements
eJogiada por todos aqueles a quem presta serwill be explained by the company's Chlef Exeviços.
cutive, Dr. Saad A Alghamdi.
É também uma empresa conhecida e resAgain no stranger to the RaRo Confereo<:e
peitada internacionalmente no setor em que
platform i_s _ACL. but currently the Atlantic Tra_- ·
opera. Estarei dia 7 de junho próximo na Suédes are enjoying full capacity - albeit with
cia pronunciando palestra sobre o futuro do
new contenders entering the marke~ so Getransp-orte intermodal no Brasil, na Conferênrhard Hàsse"s contribution will be particuarly
cia RO/RQ_ 88, ao lado dos principais arma~
timely.
Q_otes es_ijechllizados dos Estados Unidos e
Completing the opening panei will be Rida Europa.
chard Klien who heads Transroll Navegacao.
Senti-me profundamente atingido pelas deBraziJ's leading vehicle transporter which took
clarações feitas nesta CPI pelo Sr. Mautício
over Kommar Companhia Maritima Iast year
Santana, pois atingem o meu maior patiinô·
and now h as ambitious projects for new tonna_nio, _o meu nome, e o maior património da
ge_totalling US$ 187 million if four ships plus
Transroll, a-Sua boa reputação.
two options ali come through in the next three
Não deveria me importar com esses atayears."
ques, pois sei que são falsos e infundados.
"'CPI Comlpção
sei que partem apenas de um concorrente
Escolheu a Transroll, talvez a_ú_nica empresa
comercial, a empresa de navegação Aliança,
brasileira cujos marítimo_s tiveram suas reivinda qual o Sr. Murício Santana é empregado.
dicações atendidas sem necessidade de aderir
N_ã_o d~eria me importar porque são evià greve geral de 1987.
dentes no depoimento do Sr. Maurício San-
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Escolheu a Transroll, a empresa privada que ·sou a_ter direitos plenos no tráfego Brasilmais se empenha em construir navios brasiEuropa, direitos apenas idênticos aos já confeleiros para gerar empregos para mart:timos
ridoS ã einpreS3 Aliança desde 1967.
Passaram a coexistir então três empresas
brasileiros.
brasileiras, Uoyde, Aliança e Transroll, dividinEscolheu a Transroll, uma das poucas empresas brasileiras totalmente adimplentes para
do tráfego c_om as seguíntes empresas estrancom o Fundo da Marinha Jli\ercante.
geiras:
E por que a escolha da Transroll? A re_sposta
Empresas Conferenêiadas
parece-nos simples_e curta: porque a T ransroll
- Baltic Shipping Company
----' Blue Star Une Ltd.
é _a única empresa bras_ileir_ª que compete (:Om
o seu empregador, a empresa Aliança, obri- Cia Argentina de Transportes Maritigando-o a_ também trabaJhar duro e ser tammos S/A(Ciamar)
- Cia de Navegação Uoyd Brasileiro
bém ágil, efidénte para manter o seu lugar.
A Transroll começou a sua_ vida em 1977,
- Cie. Portuguesa de Transportes Maríe começou inovando, projetando um navio
timos
- Cie. de Navigatioh D'Orbigny
moderno, o "Pioneiro"_que até hoje é extrema- Cie. General Marítime
mente competitivo e eficíénte.
- Cie. Maritime Belge SIA (Uoyd Royal)/Ar~
O navio "Pioneiro" foi entregue em 1979
e opera comerdalment!:: desde en_tão. Para famement Deppe S/A
·
- Den Norske Sydame_rika Linje
zer um paralelo, a Aliança na mesma época
-D.F.D.S.NS
.
encomendou sete navios SD-14, entregues
-Empresa de NaveQação Aliançã S/A
entre 1979_ e 1983, dos quais se desfez de
-Empresa Uneas Maritimas Argentinas
três, aliás, em drcunstândas bastante singu5/A(a/'\A)
lares, paralisou três, e mantém apenas um
em operação. _ _ _
_-:- Oy Finncarriers AB
O navio "Pioneiro" foi construído na Espa-Hamburg Sudamerikanische D.G.
nha. Quando ficou pronto foi proibido de trazer
-Havenlijn BV
__:-Houlder Brothers & Co. Ltd.
qualquer carga da Europa para o BrasiL Teria
que fazer a viagem em --lasfio, pois havia o
- Lamport & Holt Une Ltd.
monopólio de uma única empresa privada
- Nedlloyd Lijnen BV (Nedlloyd Unes)
nesse tráfego, a mesma_t\lia_nça.
- Polish Ocean Unes
Em 1984 a Transroll venceu uma concor--Johnson Line AB
..,.,.... Rotterdam Zuid Amerika Ujn {Van Nierência internacional para transporte no navio
"Pionelrou de um gigantesco guindaste, direvelt Goudriaan & Co. BV)
.._.Royal Mail Unes Ltd.
tamente do antigo estaleiro Verolme, Em Bo. tlek, na Holanda, para o estaleiro da Verolme
- VEB Deutfracht Seereederei
· -:.Ybªrra y Cia. SA
do Brasil, em Jac:uacanga. Nenhum outro navio brasileiro poderia fazer esse transporte, daConferência de Fretes
Escritório em São Paulo
do o tamanho e o peso das peças, e _dado
Alameda Joaquim Eugê"rlio de Lima, 680 a ter que operar fora do cais dos portos.
61 andar _
O monopólio da AlianÇa :mais uma vez se
-conjunto 61 -Te!.: (011) 285-3956 _:c·-·
fez valer. Para efetuar o tmasporte a Transroll
teve que pagar à Aliança, para emitir uma sim-'Telex: (011)31776- São Paulo- SP
Adjunto Secretário
'
ples folha de papel, a importância de cem
Sr. Levi do Amaral Ferreira
mi1 dólares.
Permito~me passar aqui aos ~ Senado·
Seções, Áreas e Portos_ Principais:
Seção .. 1"- Área Nórdica
res um folheto com fotografias que apenas
Dustra este transporte. É muito difícil falar so~
Embarque para os seguint~s portos: Din~mar
bre este assunto. Então, preferi, enquanto fica,
zesse a minha exposição, mostrar este folheto
Noruega, Suécia, Islândia e Finlândia.
Portos principais: Copenhague, Aarhus, BerA Transroll não esmoreceu e continuou a
gen;
lutar pelos seus direitos constitucionais de
Oslo, Gotemburgo, HelsinboFg, Malmo, Es!9_- _
igualdade de tratamento. A Transroll não se
colmo, Reykjavik, Karlshamm*, Turki (Abo)*"',
conformava que um navio brasileiro, de emHelsinki (Helsingfors), Kotka"'*.
presa brasileira, tripulado por brasileiros, tivesSeção "2" --- Áfea do Báltico
se que retomar vazio da Europa, uma viagem
Embarque para portos da República Demo·
de quinze dias, apenas para preservar esse
crática
monopólio de uma única empresa privada
da Alemanha, Polónia e ORS.S., s[tuados no
brasileira
Mar Báltico.
Em 1986 foi finalmente reconhecido à
Portos principais: Rostock, WlSJ11ar, __ Çdynial
Transroll o direito de transportar cargas de
Gdansk, Szezecin (Stettin), Klaipeda, Riga, Taretomo no navio "Pioneiro", o__ que ele vem
Dinn,
fazendo desde então. Demonstrando compe~
Leningrado, Víborg e Ventipils.
tência e seriedade a Transroll conseguíu angaSeÇão "3" -Área centrar riar para o "Plonefro" o_apoio de diversos clienEmbarque de e para portos da República Fetes brasileiros, que saudaram com entusiasmo
deral
a abertura dessa alternativa.
d.3 -Alemanha, Holanda, Bélgica e FranÇa (Mar
Em inarço de 1988, seguindo a política de
do
democratização dos _tráfegos marítimos insNorte e Oceano Atlântico).
taurada pela Nova Repúplica, a Transroll pas-
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Portos principais: Bordeaux, Dunkirk, Havre,
R<;!uen, Antvérpia, Amsterdam Rotierdam Bre." _
Srs. Senadores; são 24 empresas estrangeiras. Os fretes são divididos 50% para duas
empresas brasileiras, e 50% para as 24 empre-sas estrangeiras. A relação dessas empresas
foi cornpiladã- pela Sunamam - Superintendência Naciona1 da Marinha Mercante, do Ministério dos TranSportes.
A primeira participação da Transroll nessa
nova fase deu-se numa licitação pública para
transporte de 30.000 toneladas de perfdados
da Polónia pa-ra o Brasil.
Em novembro de 1987 a Alian_ç:a.__ hªYia_
informado à Rede Ferroviária Federal O frete
deUS$ 4,3 rililhões, ofertando um frete espcial
de OS$ 3.4 milhões.
Em 21 de março de 1988 foi publicada
a Resolução n<:> 9.943, -ª-t:Jtorizando-ª-_!ransroll
a operar no transporte de carga gera! na área
abrangida pela COnferência Brasil Europa Brasil, área esta que inclui a Polónia, conforme
demonstramos a V. Ex~' pelo "(nformação aos
Exportadores" publicãdb pela Sunamam.
Aqui diz: seções, áreas e portos principais,
seção 2 - Áiea do Báltico, embarque para
a República Democrática da Alemanha, Polôflia; Rússia, etc.
O destinatário da carga, a Rede Ferroviâ_da
Federal, em obediência ao Decreto-Lei n~
2.300, realizou em 12 -de abril licitação- pública
para a contratação deste transporte, da qual
participaram, entre Outros, a Aliança e a Trans-

roll.
Abertas as propostas verificou-se qUe a
Aliança havia reduzido seu frete para us$ 2,1
milhões.
Lembro aos Srs. que o primeiro frete era
4.3 milhões de dólares, o frete especial era
3.4 milhões de dólares e o fre_te na licita_ção
pública era 2.Lmilhões de d.6Jares e_ que. a
proposta da TransroU fora a vencedora, com
um fr'ete deUS$ 1,9 milhões. Ocorreu ai uma
economia deUS$ 2.4 milhões para o Governo
Brasileiro, vale dizer, para o contribuinte brasileiro, em relação ao frete da tabela. Orna economia, Ex•'\ deUS$ 1,5 milhões em relação
ao "frete espec:ial" da Aliança, uma economia
de45%!
O navio brasileiro "Graziela Ferraz" _está_hoje
rio porto-de Gdynia, Polónia, embarcando esses perfilados e a Aliança deixou de embolsar _
- us~ 1,5 milhões do contribuinte brasileiro.
Aqui um parêntese. Pelo valor desta_ cont:orrência ela não ultrapassa nem a 1% do total
dos fretes gerados no âmbito desse tráfego,
para o Srs. terem uma idéia, é uma concorrência muito pequena, não é uma concorrência graii.i:Je.
COincidentemente oU não, reiniciou-Se, -nessa época, uma campanha milionária e solérte
para destruir a Transroll, trazendo a esta Comissão Parlamentar de Inquérito uma série
de acusações impossíveis de serem provadas,
pois não correspondem à verdade.
Eu disse "reinlciou~se uma campanha" porque já fomos vítimas· de outràs campanhas
no passado. Voltarei a este assunto dentro_ ~m
pouco.
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Tenho aqui, inclusive, um contrato celebrado com a Rede FerroViária Federa1 que demonstra estes valores.
A Transroll não surgiu repentinamente-nos

meios marítimos brasileiros como se quer fazer crer. A Transroll tem realmente uma histó-

ria de sucesso, construída pouco a pouco,
com muito trabalho, enfrentando os muitos
obstáculos postos em seu caminho por um
cartel que controlava, e ainda controla em
grande parte, os tráfegos brasileiros de carga
geral.
Suas licenças de tráfego, que lhe dão uma
pequena participação nos tráfegos amerka-

nos foram obtidas pelo seu esforço e pelos
seus méritos, com o apoio firme e decidido
dos seus clfentes. Esse apofo foi dado indivi-

duaJmente e através dos seus órgãos de dasse, tais como a Associação dos Export:adores
Brasileiros e a Associação Nacional dos Fabd~
cantes de Auto~Veículos, Federação das ln~
dústrias do Estado de São Paulo, Federação
das Câmaras de Comércio Exterior e Federação Nacional das Associações Comerciais do
Brasil.
Esse apoio foi reconhecidO por alguns homens públicos notáveis, que desafiaram o· cartel do transporte marítimo, entre os quais não
podemos deixar de citar Sua ExcelênCia _o-Sr.
Presidente Ernesto Ge!sel, que recõnheceu o
iilteresse nacional dos nossos ideiais iniciais
e em _cujo governo recebemos a primeira licença de tráfego.
Foi também durante o governo do Pres.
Geisel que foram incluídos no II Plano de
Construção Naval dois navios Roll-on Roll-off.
Roll-on e roll-off é um návio que efetua õ
carregamento das cargas numa rampa sobre
rodas. A carga entra rolando e sai rolando,
diferentes dos navios convencionais que efetuam esse carregamento através de guindastes ou paus de carga.
Foi também durante o- QOver'no do Pres.
Geisel que foram incluidas no nPlano de Construção Naval dois navios RO/RO, navios estes
destinados a atender ao pedido de finandamento da transroll. Sentindo-se ameaçados
com a autorização de funcionamento para a
Transroll, alguns armadores se reuniram e
fundaram da noite para o dia uma empresa
concorrenté, a Comodal- Cia. de Transpor·
tes Intermodal, e se apressaram em solicitar
para si um dos dois navios que eram destinados para a Transroll.
Não nos parece que a intenção-desses armadores de enfraquecer a Transroll, retirando-lhe o segundo navio, tenha swtido o efeito
desejado. Ao contrário, a nossa empresa face
às inúmeras dificuldades que enfrentava, reuniu um -corpo de executivos e marftimos que
se dédicaram com afinco a comprovar- que
mesmo com um só navio seria poSsível modernizar os transportes marítimos no nosso
Páis.
Em contraposição à T[ansroll está a· Comodai, que recebendo um navio gêmeo do nosso
navfo "Pioneiro", o "Comodal 1", esse sim I
primeiro e único, até hoje não conseguiu saldar os seus compromissos de financiamento
do navio para com o Fundo de Marinha Mer~

cante. E já se vão lá nove anos desde que
o "Comodall" foi entregue, no ano de 1979.
_Voltando à história da Transro!L Iniciamos
a operação no tráfego Brasil/Argentina.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Em que ano

foi?
O SR. RICHARD KUEN - No memo ano.
O PIONE1RO foi entreQue um mês depois
Voltando à história da Transroll, iniciamos
a operação no tráfego Brasil/Argentina- tráfego gue até hoje servimos - e, onde, sem
a proteção de cotas ca_rtelizantes, mas empuM
nhando a bandeira de fretes mais COI!Jpetitivos
e o do melhor serviço, invlusive transporte por·
ta a porta, efetuamos atualmente uma signjfi·
cativa parcela dos transportes sob bandeira
brasileira.
É importante ressaltar, Excelentíssimos Senadores, que, quando iniciamos no tráfego
da Argentina, o transporte era feito quase que
exclusivamente por via terrestre. O frete de
um containers - Contafners são aqueles
cofres de carga, de aço, de aproximadamente
6m de comprimento por 2,20m de largura
e 2,40m de altura. O frete de urri- containers
de São Paulo para Buenos Aires foi reduzido
de aproximadamente 2200 dólares americanos~ em 1980, quando nós ingressamos, para
1.050 dólares no dia de hoje. Esse frete é
para o percurso São Paulo/Buenos Aires, é_
Urt'f transporte porta a porta.
fudlria Que todos os exportadores que vedem os seus produtos para a Argentina poderiam Prestar este depoimento a V. EX"'
LembrO-me que em 1980 apresentamos à
General Motors do B_rasil uma _cotação para
o transporte porto a porto de uma fábdca inteira de Buenos Ãlres para Sãõ -Caetano do Sul.
Essa fábrica era do carro J, como era conhe·
cido na época, em segredo, que hoje em dia
é conhecido como o Monza. O prE:o;o por nós
solicitado, com ·uma margem razoável de lucro, era da ordem de 550 mil dólares. Senadores me perdoem por estar falando em dóla·
res, mas se eu falase em cruzados ficada muito
d.iffcil nós trazermos o refenda!.
Fui procurar o Dr. André Beer, que já labutava na Geri.eral Motors do Brasil naquela época, para lhe solicitar que nos fosse dada uma
chance para demonstrar a nossa capacidade
técnica e operadonal. O Dr. André Beer conhecia bem os serviços da Transporte Fink
que, como já mencionei, foi fundada pelo meu
avô há muito anos. Mas, navegaçáo era outra
coisa. A Transrolrestava iniciando as suas atividades no setor maritmo e a transferência da
fábrica que deveria fabricar o primeiro carro
mundial da Amédca do Sul, o carrro J, como
já disse,· o_ atual Monza, era um assunto da
maior importância.
Fui informado na época, pelo Dr. Beer, que
a nossa cotação não parecia séria, pois, para
a minha sUrpresa, o nosso preço e rã da ordem
de 1/3 dos fretes oferecidos pelos nossos
competidores. Senhores uma redução da or~
dem de 2/3, Excelência. E, conforme o Dr.
Beer, nós iríamos empregar um navio brasi~
leiro, recém-construido.
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Somente quando lhe assegurei que_ a própria Fink poderia ser a empresa contratante

é que ele aceitou a nossa oferta. Me_smo_assim,
após examinã.r minuciosamente todos os aspectos do projeto técnico apresentado. O resto
é história.
·
Passo à MeSa um álbum- desse transporte
e peço vênia para ler o telex enviado pela Ge~
neral Motors do Brasil à Sunamam:
"I I23909GMBR BP.
I I4I37GMBRA BR/095I SCSUL I 1 JUNHO 80

SUNAMAM
TELEX 02I-2I652
RIO DE JANEIRO -

RJ

CÓPIAS SRS. N-\ADO, A F
GOASTELLA. M (Avenida Paulista)

r::ATAFAY, T

.

.

Comunicamos a essa Superintendência
que às 9 horas do dia 9 de junho de 198_0,
foi concluida_a descarga das máquinas e equipamentos importados da Argentina pela GMB,
os quais foram transportados pelo Návio ''Pioneiro" que opel-a no sistema Roli-On/Roli-Off,
a operação total foi realizada em prazo mais
curto que o previsto, e o navio utilizado permitiu o manuseio" "d~ cargas de dimeilsões
e pesos especiais (Até 115 T), com velocidade
e efidêil.da sâtisfãfOrías;-apesar das condições
adversas no Porto de Bueno_ Aires.
Congratulamo-nos com a Sunamam, pela
visão dessa superintendência em criar Condições para a operação no trade de navio de
bari.de-ira _brasileira, especializado e versátil, o
_que peiTnite que operaÇões -desta natureza
possam serrealizadas com eficiência e significativa económia de custo de tempo. -André
Beer. Diretor Executivo no ExerdciQda Presidência General Motors do Brasil S/A - SCSU!-"
Quando em 1981 expandia-se a exportação
de veículos brasileiros para o Chile e o Peru,
rota que não contava com um serviço RO/RO,
fomos procurados pela indústria automobi~
listica brasileira, e firmamos contratos de
transporte de veículos para aqueles mercados.
Submetendo_ esses contratos às- autorida~
des marítimas bra.s_jleiJ::as, e com o apoiO deci·
sivo da indústria automobilística junto aos ór-- gãos governamentais, fom-os autorizados a
operar para aqUeles mercados, tráfegos que
continuamos a servir, _e onde temos também
uma participação expressiva na bandeira brasileira. Serrlpre através dos mecanismos de
mercado dos fretes justos e competitivOs e
do melhor serviço,_ efetuamos, hoje, o transporte da quase totalidade das exportações de
veículos montados para a costa oeste da Amédca do Sul.
Numa manhã recebo um te_l~fonema de um
gerente da Fiat Automóveis, perguntando se
"a Transroll gostaria de efetuar uma oferta
competitiVa pa~a transportar os veículos
Fiats", exportados para a Itália e a França?"
Tomei it<i mesma hora um avião para Belo
Horizonte, e fiz a primeira visita à fabrica da
Fiat. o que, aliás, vida a fãzer-centenas e <:ente-nas de vezes durante estes oito anos em _que
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prestamos serviços de transporte àquela empresa.
Iniciamos nessa época, em 1981, o transporte dos automóveis_ fiaf.§_ para a Europa,
contrato conseguido em licitação internacional, e que vem sendo sucessivamente renovado desde então, também, através_ de licitações internaç!onais o frete que era de US$
560 por automóvel, antes da entrada da Trans-;
roll, sofreu sucessiVas reduções até atingir os
US$ 180 que vigem atualmente.
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nado, quando vem um ministro, ele tem um
çondicionada à concordância. do. __ilustr_e de-_
prazo máximo de uma hora- que já estamos
poente. Mas, se desejar ler, estamOs aqui para
prevendo reduzir para meia hora- justamen- - OUVi-lo.
te para dar margem a que haja perguntas e
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
esclarecimentos.
.
_ ___ _
-·t evidente que nós tambêrn n~o defirWT\qs
Então,.essa seria mi11ha SIJgestão: ouvirmo~
·o tempo pelo qual ele poderia fazer eSsa expouma síntese do ilustre depoente, cada um de
sição e não podeóamos fazê-lo aqui hoje. Deftós receberia uma cópia e passaríamos às
vedamos tê-lo feito por escrito. Diríamos a
perguntas.
ele que teria o praz_o que assinássemos e ele,
O -SR. PRESIDEl"::TE _(José Ignácio Ferreira)· _então, se balizaria dentro desse prazo. Essas
-Por ou_tfoJ<Jdo, também não tenho a certeza
poilderações a Presidência;-entretanto, se viu
Gosto muito de provar as minhas afirmade que o -dePoente- tem- condições de fazer"
nec.esSitada de fazer•. em função das pondeções, e por isso peço vênia mais uma vez
essa sintese. Vejam, V. ~. em que situação
rações que teve com o e_minente Reí.:ttor, preopara a rápida leitura de uma declaração que
nos_ encontramos. Tem a palavra V. Ex-, nol:t_re
cupado oom a elasticidade desse depimento.
nos foi fome<::ida pela Fiat, solidtada quando
Senador Itamar Franco.
Tem a palavra o eminente Senã_dor_Alexande nossa participação em outra _concorrência.
dre Costa.
·
· ·
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Josê lgnácio Ferreira)
escutei a.s ponderaçôes de V. Ex" e do Senador
O SR. ALExANDRE COSTA- -Sr. PreSI~
-Dr. Klien, eu é que peço vêilia a V. S• para
Chagas Rodrigues. Eu, sinceramente, acho
dente, concordo inteiramente com o que falou
fazer-lhe uma ponderação e ao plenário da
que o _depoente terl:t o direito de_ falar p~lo
o Sen_ador Itamar Ffanco. Veja V. Ex" qUe as
Comissão: enquanto V. s• fãlava,_fiZ um levantempo que ele achar nece$Sário. Ainda hoje,
acusações foram feitas aqui por um concor~
tamente das peças que ~inda deveria ler, sem
estamos vendo, nos jornais, o nobre Uder do
rente. Nessas acusações não coritam_.dádos
as peças que haverão de entremea~: a sua exPartido da Frente Liberal dizer que esta ComisImportantíssimoS como estamoS vendo nesse
posição. V. S• tem 31 folb~s ainda por ler,
são está se recusando a atender e a chamar
depoimento que está prestando o convocado.
s6 do seu depoimento, sem os documentos
determinadas pessoas. Se Odepoente entende
Veja só: dê 4,3 milhões de dólares para -C:onM que certament~ va_i ler tarnb~m. _São_31 fol]:tas,
que deva fa.zer essa explanação, que ele leve . duzir perfilado para a Rede Ferroviária Federal;
v. s• está levando 5 minutos per folha, o que 1O. 15 horas. Não importa.
.apresentou, depois, 3.4 milhões; passou para
significa que teremos, pela frente, se não for
Evidentemente, se, na hora em que ele ter~ _ a concorrênda à base de 2,1, e, na concorlido nenhum documento, 150 minutos só para
minar, entendermos que deveremo$ suspen~
rência, ganha a Transrol/, com 1,9. Se fôsseM
a leitura do seu texto, na vo~ pausada com
der a; sess_ão, para examinarmos ao acalentado
mos nos ater apenas às acareaçõ~ n.ão teriaque V. 5' lê, CeQto _e_cinqüenta minutos são
pronunciamento que ele traz, teremos que famos um dado dessa importânica. Não saberia·
2 horas e meia. t. evidente que tenho uma
,teJ:,_ ne.c.essartament.e, porque temos conheci~
mos, por exqmplo, Sr. Presidente._ doS transpreocupação, e certamente a Comissão tammente do que ele traz hoje. Não sei se o_ nobre
portes horizontal e vertical do novo navio que
bém, de dar a V. 5' a _oportL.iilídade de se pro·
Relator vai ter oportunidade de inquiri-lo.
é o_ Pioneiro, é o rol! on, rol/ off de que Tãla
nundar. Mas, _se isso for feito <:_om a amplitude
Acho que devemmi deixai à sua vontade.
Não sabeóamos, por exemplo, do número de
que V. St deseja, simplesmente será inviabiÉ minha opinião sincera que ele _fale pelo temautomóveis que transporta em cargas horizonlizada a tomada do seu depoimento, as inquiripo que achar necessário. A Cornissão poderá,
tais e muitas outras coisas que somente os
ções a serem feitas pelos Srs. Senadores.
se entender, suspender os trabalhos. examinar
concorrentes, que se acusam, poderão nos
Diante desta exposição que acabo de fazer,
o pronunciame-nto dele, convocá~lo e_m segui~
dizer, para que_ se possa aqui traçar um juízo
indago do plenário da Comissão, e, sobretudo,
da, hoje, ainda, ou amanhã, se for o caso,
sobre o que realmente vem acontecendo.
do Sr. Relator, se d_everemQs GQntinuar nessa
mas sinceramente, que estamos querendo
~O~ SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) _
exposição - é evidente que temos de lev;;,L cercear--Não é o nosso caso, aqui dentro, mas
-tem a palavra o eminente Senador Maurício
em conta a necessidade do depoente também
é a pondera~ão que _eu Jaria ;:1 V. Ex<!
Corrêa.
fazer as suas colocações aqui- ou se deveriaE já está visto, r'!sde o princípio, que vamos
mos solicttar ao depoente que todo esse texto
O SR. MAUR(CIO CORRtA ~Sr. Presidenter__que fazer um acareação. Tudo que já foi
nos fosse entregue e fizéssemos, então, as
te, também sou inteiramente favoráyel a que
dito aqui pelo nobre Depoente vai exigir uma
inquirições que a Comissão deseja e, para as
o depoente continue a prestar o seu depoi~
acareação com o presidente da Federação
quais, já dispõe de texto, inclusive, para o auxí~
mente escrito, como o trouxe, para assegudos Marítimos. Isso_ está perfeitamente delilio ness_e trabalho.
rar-lhe o direito ao contraditório, na medida
neado já, creio eu. Se o_ nobre Relator concluir
em que o Sr. Maurício Santana veio .aqui e
por isso, ~rnos fazer essa proposta. Mas acho,
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presifez aquelas acusações. Como questão_ de ab~ SL..Presidente que se deva dar liberdade ao
dente, peço a palavra.
soluta igu~dade e pari_dade de tratamento, ele
depoente de usar até 15 hor~s. se ele quiser.
O SR. PRESIDENTE (JOsé lgnácio Ferreira)
deve terminar o seu dePoimento. Só pedir~
Temos tempo até as 13 horas. Temos que
-V. Ex" tem a palavra.
lhe-ei que suprima algum trecho, que ele
combinar isso. Suspendemos para a Assemachar que deva, em benefício da economia
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presibléia Nacional Constituinte e, após os- trabaprocessual, e junte depois. As peças serão jundente, eu gostaria de sugerir, e submeto ao
lhos da Constituinte, voltaremos. Se for o caso,
tas nos Anais da Comissão. Por outro la_do, _
nobre Vlce~Presidente, ao nobre Relator e de-_ convo_caremos o depoente Qara amanhã.
indago de V. Ex• se não há, para amanhã,
mais companheiros. o seguinte: o depoente
Creio que não se deva cerceá-~lo. A não ser
alguém para depor. No caso de não haver,
faria uma síntese, dizendo justamente aquilo
que ele queira parar. Mas essa liberdade deve
e1e já poderia ser convidado a depor amanhã.
que considera mais importante, não só em
ser-dada a ele, para evitar que esta Comissão,
face de acusa_ções que teriam sido leyantadas
sobretudo num ass_unto de tamanha imporO SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira}
tância e para o qual vamos precisar, realmente,
pela imprensa ou por outras pessoas, como
-Perfeitamente. Tem a palavra o eminente
també_m quanto à natureza de sua empresa
de espe<:ialistas para nos ajudarem, que o deSenador Agripino Maia.
e às grandes realizações, aos grandes êxitos
poente se veja, de repente, impedido de contialcançados.
nuar aquilo que ele diz que levou horas para
O SR AGRIPINO MAIA - Sr. Presidente,
fazer.
Nós ficaóamos cada um com um_a cópia,
quando resolvemos tratar desse assunto, ficou
logo claro que esse era um assunto complise fosse o caso, o nobre depoente voltaria
depois, porque, como V. Ex' mostrou, não tecado, que remontava, há alguns anos, o perio·
O~SR· CHAGAS RODRIGUES- Sr. Presimos tempo. Gostaóamos de ouvi-lo -S. St
do de-investigação, porque existe uma Origemdente, PeÇo a palavra s6 Para um esclarecitambém não Ignora Isso- mas, aqui, no Se- mento. A minha sugestão foi, evidentemente,
deste caso que não é recente. A meu ver -
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Desculpem~'me,
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mas eu pre-

ciso falar.

0 SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)

-V. s~ continua corh a palavra,
O SR. RICHARD KUEN - Eu vou tentar
ser mais ráPido, e vou ten~ resumir os anexos.
O SR. PRESIDENTE (José [gnácio Ferreira)

Mas isso, sem prejudicar 0 conteúdo e a
densidade da sua exposição. v. s•, apenas,
fica alertado para 0 fa\o de que, nós teremos
até as 13 ho~as, e 0 S~1i_depoimento, naturalmente, poderá terminar, até tá. Se não terminar, nós suspenderemo.s a sessão e aprazaremps uma outra, para amanhã, pela manhã,
quando não temos depoimento marcado,
V. 5' continua com a palavra.

cia, mas os entendimentos, a nível de governo,

''Exportador Brasileiro

se frustraram.

Posteriormente fomos inStados a negociar
com estaleiros ingleses, o que fizemos à
exaustão com o estaleiro_Smith's Dock. Essas
negociações também se frustraram, desta vez
por causa do sobrepreço exagerado exigido
por esse estale_iro, que inviabiliZava economicamente a operação comerciQ! dos navios.

Apresentamos também ao BNDES, em
1984, os proejtos para a construção, no Brasil,
de dois navios e para ajumborização do navio
''Pioneiro". O projeto de construção dos dois
navios fo~ por nós, retirado, em 1986, face_
·à-verificação da sua inviabilidade econômica,
dedicado que era exclusivamente ao tráfeg_o
Brasil-Argentina. V. ~ recordam-se, sem dúvida, que o intercâmbio comerciai Brasil-Argentina apresentou uma queda da ordem de
O SR. RICHARD KUEN -Muito ob_rigado,
50%, motivando os posteriores acordos de
Excelência. Eu vou le~ então, só um parágrafo
cooperação econômlca firmados entre dois
desta carta, datada de 16 de junho:
"paíséS.
"Desejamos informar, a quem -possa interes·
Ajumborização parcial do navio "Pioneiro",
sar, que nossa firma Fiat Automóveis S.A., se- _ para a qUãl fãnlbém solicitamos finandamento do BNDS, fOi eXecutada éQm re'cursOs pródiada em Betim ~Minas Gerais, confiou à
Companhia de Navegação Transroll do Rio
prios. Eu -trouxe um folheto antigo do navio
de Janeiro, desde março 1981, as atividades ___ para explicar a obra que realizamos, num esde exportação marítima dos carros produzidos
forço de sermos competitivos com os armano Brasil e destinados à _Europa~ bem como
dores internacionais, que vinham, gradativaaos demais países da América do Sul.
mente, ãumentimdo o lãmanho de seus naO contrato foi ~nevado em março de 1983
vi os, beneficiando-se_ das economias de escala
com a Transroll, medíante importante concortão presentes na navegação.
rência internacional, p~_@_s_g~ali~ades de serle_No mesmo mês em que juborizamos o ''Pio·
dade, profissionalismo e confiança que semnefro", setembro de 1984, realizava-se, no au·
pre encontramos no desenvolvimento das ta- ditórío do SenadO Federal, o VII Encontro_Na·
refas do nosso armactor. _ . _
_
dona! de Exportadores 19 Enaex. A AEB, Betim, 16 de Junho de 1983. -C. .Mazzara,
Ass.bdação de expressivas autoridades da área
Diretor de Compras."
eCOhõn1ka -do País, objetivando o seu PresiEutenho~ aqui, dez -outras cartas, q_ue, indu·
dente, o prezado Dr. Laerte Setubal FLlho, uina
sive, eu náo ia ler, mas, de diversas outras
reorganiZação" do comércio :exterior brasileiro
empresas. Dabayer, Da Volvo, da Volkswagen,
para conferir maior .autoridades, .destacandos_e _o Exmo. Senador Albano Franco, na época,
da Cutia, que é a maior tracJjng privada brasi!eira, outra da General Motors, Casas Pemam-~ Presidente da Confederação N~cional da Inbucanas, Fundação de Assistência :ao Estu·
dústria.
dante, Pepsi-Cola, Philips, e poderia trazer uma
(Ver ''Exportador Brasileiro" de setembro
centena.
--de 1984, e relação dos_ membros inscritos No caso da Fizit, COntribuímos, dessa maInclusive Transroll Navegação. Manusear relaneira, para o monumental incremento· das ex·- ÇãO ·de clientes ... }
portações, que eram da ordem de 1O m_il uniCorri 700 --exportadores inscritos no VIl
dades, em 1980 e, que, no anO passado, foram
Efiaex, apresentava-se uma ótima oportu12U mil unidades. De 10 mil, em 1980, para
nidàde para cantatas Comerciais e, portanto,
120 mil unidades.
elaboramos um pequeno folheto sobre a em·
Eu considero um privilégio da minha profis- presa, que, eu, pessoalmente, colcoquei sobre
são conhecer pessoas nos mais altos cargos tOdas as c-~deJras- do auditório, antes do ínlcio
das empresas e no Governo, pois os assuntos
doi trabalhoS. Não era exatamente o melhor
de nave-gação lidam com quantias enormes,
fOlheto do mundo, mas difundiu a nossa políe, por isso, sã:o acompanhadas, de perto, a
ti~a ~ue "o produto não exportado é frete perdtdo . . _
nível de diretoria e presidência nas empresas.
Tenho certeza de que o Presidente da Fiat.
Dizia ainda o folheto que a Transroll era
o engenheiro Silvanó Valentino, não se arre6~ empresa, no-Setor _em faturamento, de acorP.endeu do apoio dado, em 1980, à Transroll. do com--a publicação"BalançoAnual", da OaÉ perfeitamente conhecida a determinação da zefa J'vfercantü. Posso também uma cópia do
Transroll de construir novos navios, navios
folheto.
brasileiros, a serem _tripulados por maritimos
"c)istribuir o Folheto Azul
brasileiros, para substituir os navios estranPermito-me ler as recomendações que os
geiros que _afretavam.lriidalmente, face à ocu- 70Cfe>q)ortadofes, reunidos em plénarfo, aprcipação plena dos estaleiros brasileiros, esta· Varam, pOr Ufiánimidade, em resolução que
mos instrufdos a negociar com os estaleiros foi ~ncãminhada ao Ministério dos Transporespanhóis. Concluímos as negociações tom te;;;; atravé de oficiO n9 430, setembro pelo
o estaleiro (Jnion Naval dei Levante, de Valên- Pre~idente da AEB,_ Dr. Laerte Setubal FLlho.

Rio de Janeiro, setembro de 1984
VIl ENCONlRO NACIONAL
DE EXPORTADORES- ENAEX
EXAMINA PRIORJDADES

.

lJO~SETOR

EXPORTADOR

-L -COmlssiO-de Honra
Ministro Antonio Delfim Neto - Ministro
Emane GaJvêas - .Ministro Murilo Badaró Ministro Ramiro Saraiva Guerreiro- M,ini_stro
Gloraldino Severo - Carlos Viacava. Diretor
da Carteira de Comért;io _ExteriOr- CACEX
- Marcus VinfciuS Piatini de Moraes, Presidente da FundaÇáO-Centro de Estudos do Comércio Exterior-- Funcex- Senador Alba.no
Franco, Presidente da Confederação Nacional
da Indústria- Antonio Oliveira Santos -_Presid_ente da Cofederação Nacional do Comércio - Giulite Coutinho, Presidente de Honra
da Associaç_ão d~ _Exportadores Brasieliros.
RÉCOMENDAÇÕES GERAIS
OU DE CARÁTER GERAL

Os exportadores reComendam as seguin~
medidas a s~r~m implementadas nos instrumentos-da atual política de navegação interna·
cional d,o Brasn para adequá-la as exigências
vigentes do comércio exterior brasileiro:
a) Conferência de Frete
I - Estabelecer o tráfego de empresas iode:
pendentes da bandeira bi-asileira, paialelamente ao serviço conferenciado, tal__como já
é facultado aos armadore~_ estrangeiros iode·
pendentes a fim d_e que o exportador tenha
opção na escolha que o transporte mais conveniente e adequado à sua mercadoria.
n-Ampliar a pauta de cargas excluídas do
escopo das conferências a_brao9endo todas
as cargas a ·granel qualquer que seja a quantidade e as cargas neo-bUik. ou seja aS cargas
a granel que não os tradicionais granéis, amarrados ou não (veículos, produtos siderúgicos
~.ou de madeira (semi-manufaturados, granéis
ensacados. etc.) possibilltahdo que essas Cargas sejam transportadas por quaisquer em~
presas brasileiras dotadas de navios adequados ao transporte dessas cargas.
nr -Autorizar que as cargas excluídas do
escopo das conferências d_e frete pela Sunamam- ou pelas próprias conferênda_s possam
ser transportadas por quaisquer empresas au·
torizadas _no longo curso.
.
b) Acordos bilaterais de-transporte n1arítimo.
I - Revisão de todos os acordos bilaterais
de transporte visando a uma maior agilização
do comércio externo brasileiro para as áreas
envolvidas por esses acordos.
__
Nos acordos bilaterais de transporte existem
os seguintes óbic-es à exportação:
-:a;-excessiVõperíodo para libertação de carga (Waiver)
b) o escq~O--dos acordos englobam todas
as cargas Corii""põücas eXclusões; e
c) os altos fretes dos acordos impedem que
o Brasil entre em concorrência pública dos
paJses ~om que mantem aqueles acordos bilaterais~--·
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Para a adequadação à conjuntura atual, recomendamos no que se refere aos acordos
bilaterais, as seguintes medidas:
(a) acordos bilaterares sem conflito de le-

gislação:
(I)- aplicação da resolução 134 do Concex
sobre a sistemática de liberação de carga (waiver).

(U)- ampliação da pauta de cargas exduí·
das do escopo do acordo, principalmente todos os granéis e as neo-bufk ou sejam cargas
a granel que não os tradidonais granéis amar·
rados _ou não (veículoS, produtos de madeira
e produtos siderúgicos semimanufaturados
etc.), possibilitando que essas cargas possam

ser transportadas por quaisquer empresas
brasileiras dotadas de navios adequados ao

transporte dessas cargas.
(III)- autorização de que todas as cargas
excluídas do escopo dos acordos possam ser

transportadas por quaisquer empresas brasileiras autorizadas no longo curso.
(IV)- inclusão de uma cláusula no acordo
prevendo o caso de concorrência internacional em pafses dentro do escopo dos acordos
com previsão de aplicação de fretes especiais
(de mercado) para essas _c:oncorrências."
''Rio d~ Janeiro, 6 de agosto de f985
EXmo.Sr.
Afonso Alves de (:amargo Neto
DD. Ministro de Estado dos Transportes
Ministério dos Transportes
Brasília-DF
Sr. Ministro:
A Associação ·de Exportadores Brasileiros
deliberou encarrunhar a V. Ex' as preocupações e reivindicações da classe exportadora
no que diz respeito ao desempenho e atual
situação do transporte marítirilo de longo curso, levando em consideração o- significado e
a importância do apoio desse segmento do
nosso comércio _exterior para o increiTiento
e.diversificação das eXportações brasileiraS.
Uma premissa báSica, Sr. Ministro, cumprenos mais uma vez registrar, a qual foi sempre
preconizada e defendida pela classe exportadora: é necessário o desenvolvimento e fortalecimento cada vez maior da a~mação nacio-nal, da frota mercante de bandeira brasileira
Uma _construção naval sólida e classe armatorial eficiente, além de_se constituírem em
setores significativamente importantes _do
ponto de vista social em face da geração d_e
grand_e volume de empregos diretos e indiretos, é estrategicamente da maior importância
p_ara a segurança de nossas exportações e
garantia de cumprimento_dos compromissos
assumidos com nossos compradores no exterior.
A frota mercante de navios brasileiros tem
qUe voltar a ocupar os espaços atualmente
preenchidos por armadores estrangeiros, e reverter a tendência altamente negativa que verificamos através dos dados fornecidos pela
pr6pda Sunamam (em anexo)- aonde verificamos que, na totalidade do transporte, durante .o transcorrer do ano de 1984, os navios
próprios de bandeira brasileira pã.iticiparam,
em tonelagem e frete de nossas _exportações,

respectivainente, com os númeroS irrisórios
de 8,9% e 13,2%.

O avanço progressivo da bandeira estran~
geira, quer por afretados de empresas nacionais, que diretamente, verificado a cada ano,
é prejudicial à segurança de nossas expol}.ações e demonstra a necessidade de medidas,
por parte, de nossas autoridades, com o objetivo de fo_rtalecer a armaçao nacional, tomando-o setcrr·mais eficiente e competitivo.
É necessário atualizar, adequar a política
de madnha mercãnte, de fOrma a possibilitar
o fortalecimento do setor como um todo, co~
mo segmento importante de nossa economia,
amadurecido, competente e_ sobretudo desmistificado de seu caráter eminentemente
protecionlsta de favorecimento a determinados grupos.
O Sistema Conferencl.3do de Transportes,
reconhecfdo pelos seus méritos e prestigiado
pelos exportadores, usuários, no entanto por
ser o único e exclusivo autorizado a operar
em_carga geral, transformou em cartéis nossas rotas de comércio. A proibição, por parte
de nossas autoridades, da constituição de empresas independentes, ou mesmo errantes, de
bandeiraO~raSileka, nãO deixa nerihuma opção
ao exportador brasileiro, ~ não ser a utilizéição
dos serviços de navios estrangeiros. Escapa
à nossa compreensão b fato de ser admitido,
autórizãdo_a estrangeiroS, a realização de serviços que é vedado aO brasileiro, ao_empresário
·nacional.
O exPOrtador brasilEiiro tem absoluta neces~
sidÇtde de poder escolher _a melhor modalidade de transporte de sua mercadoria de carga geral dentro da bandeira bras~eira, julgando as conveniências dos diversos tipos de serviços oferecidos, e não estar confinado ao ser~·
viço das conferências restando-lhe, como única opção, a bandeira estrangeira.
O VIl Encontro NaCional de Exportadores
(Enaex);·realizado em Br8sília (DF), no· ano
passado, aprovou, em plenário, com a presença de mais de 500 exportadores, um elenco de. sugestões e medidas do maior interesse
e importância para a classe exportadora no
âmbito do transporte maritimo de longo curso.
Em- anexo encaminhamos a Vossa Excelência
cópia das referidas proposições, solicitando
urgente solução daquelas que se enquadrarem dentro ·das atividades do Ministédo chefiado pelo ilustre Ministro.
Certo dá a:tençã:ó e boa vontade de V. EX~.
principalmente levando em consideração a
importância e urgência da implementaçã-o das
medidas, renovamos os nossos protestos da
mais alta estima e distinta consideração. Laerre Setuhal Filho, Presidente."
E aqui eu leio uma proposlçãoao Ministério
-dos Transportes prOposta
~ ·
·· ·

"PROPOSIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO
DE EXPORTADORES BRASILEIROS NA

GO~SMODEnMNS~TSD~W

ENAEX
Ao Ministédo dos Transportes

Proposta
Para que o exportador tenha opção na escolha do transporte mais conveniente e_ adequa-
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do à sua mercadoria, estabelecer o tráfego
de empresas independentes de Bandeira Brasileira, Paralelamente ao serviço conferenciado, tal como já é facultado aos_ armadores
estrangeiros independentes."
Trouxe os meus originais, mas acho que
V. ~já têm cópia
"Justificação e efeitos
Dessa, forma, completa-se o sistema de navegação, brasileira, porquanto todos os sistemas intemadonals abrangem os Jransportes~
conferencionados, Out siders (independentes)
e Tramps (Errantes).
O usuário (exportador) necessita da atuação
dos Armadores Independentes para, através
dos mecanismos de mercado, limitar o poder
cartelizado das conferências de frete.
Atualmente são autorizados a funcionar no
Brasil os armadores independentes estrangeiros, sendo essa prática vedada, inexplicavelmente, aos- armadores independentes brasileiros.
Amplia-se a pàrticipação da bandeira brasileira, estendendo_~a, também às cargas transportadoras por armadores independentes.
Sempre desenvolvemos uma série de _op2=
rações de transporte, priilcipalmente envolvendo cargas especiais e de difícil execução,
antes usualmente cativas de grandes operadores estrarygeiros. Pedemos destacar o trans"
porte do gigantesco guindaste_ da Verolme c:b.
Holanda para o Brasil, de vagões ferroviários
da Romênfa para o Brasil, de uma usina de
açúcar do Brasil para a Nicarágua, o caso- de
General Motors e muitos outros.
À proporção que a empresa amadureda,
apurávamos também a nossa estrutura têcnica e administrativa; introduzindo novos siste·
mas e incorporando novos e valiosos elemen..
tos à nossa equipe gerencial, que é hoje composta por alguns dos profissionais mais Competentes do Brasil.
Em 1985, em outra licitaÇão interna-ciOnal.
conseguimos obter o contrato para transport~·
dos caminhões Ford do Brasil para os EstadoaUnidos, que foi renovado em 1987 e _continua
em plena execução.
Diversas entidades representativas do co·
mércio exterior brasileiro, entre as quais, a Associação dos Exportadores Brasileiros, manifestaram-se junto à Sunamam e ao Ministério
dos Transportes, pedindo a ampliação da participação de empresas brasileiras nos nossos
tráfegos intemadonais.
Em 1986, com a ResoluÇ-ão n1 9.101 da
Sunamam, todas as empresas especializadas
RO/RO, e não_ apenas a Transroll, foram autori ·
zadas a operar em navios próprios de bandeiw_
brasileira e apenas em navios próprios de banM
deira, nas viagens de exportação de veículos,
trazer cargas de retomo para o Brasil.
A promulgação dessa Resolução recebe:J
a irada reação da a1iança, que desabridamente
proclamou, através da imprensa: ··o Ministro
não entende do setor''
Repercussão similar foi ouvida do Sr. Maurício Santana, que estranhamente, se opunha
à wna medida que visava exclusivamente o
- emprego de navios brasileiros, tripulados por
maritimos brasileiros. Eis a noticia veiculada
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União e çomplementarâ as Resoluções n-:>S
7.698/83. 8.799185 e 8.861/85.
Rio de Janeii'o, 12 de maio de 1986. "Diário Oficial- Seç.W I . _
. .,.Muril/o Rubens Habbema de Maia, SuperinQuinta-feira, 15 de maio"de 1986 - tendente."

em 20 de junho de 1986, no "Correio Brasiliense:"

SUPERINTEND8iCJA NAOONAL
DA MARINHA MERCANTE

Resolução n9 9.101/a6
(Of. n• 59186)

Navegação de longo curso ___c_ Autoriza

a complementação de carga para as em·
presas "RoU-on/Ro/1-off" de longo curso,

em navio pr6prirJ.
A Superintência Nacional da Marinha Mer-

.cante, usando das atribuições que lhe çon(ere
o Decreto n 9 88.420, de 21 de junho de 1983;
Considerando a neceSsidade de disciplinar
a operação dos na_vi_os "roU-on/roll..o_ff'' _pró-_
prios de bandeira brasileira, resolve:
l-autorizar, em caráter provisório, as empresas Compãnhia de Transportes lntermodal
(Comodal), Kommar Companhia Marítima e

Transroll Navegação S.A., já operando na Navegação de Longo Curso no transporte de veículos sobre rodas sem carga, a complementar
a carga de veículos de exportação, embarcados em navios "roll-onlroll-off' próprios,
com veículos nas modalidades CBU, CKD e
SKD, com partes e peças de veículos e com
cargas excluídas dos "pools" das Conferências de Fretes. Essa complementação de carga fica autorizada somente quando o navio
transportar veículos sobre rodas em mats de
50% de sua capacidade.
2 - cUmprida a condição do item anterior,
fica auto~do, na viagem_de regresso, o trans- _
porte de ca.rga geral, obedecendo, no_ caso
de movimentação de cargas incluídas em
Acordos de Rateio de Cargas e_ Fretes, as seguintes condições;
a) a receita de frete será apropriada na cota
da bandeira brasileira em cada Acordo de Rateio, até o limite global de 5%;
b) quando o transporte exceder ao limite
estabelecido na alíriea a, a em_p-resa "ro/ro"
indenizará as empresas brasileiras conferenciadas, de acordo com as normas do Acordo
de Rateio respectivo;
c) as empresas "ro/ro" deverão cumprir as
tarifas de fretes e, no que for aplicável, às demais regras das Conferências referentes ao
tráfego em que operarem;
d) em cada Conferência de frete, ou em
cada Se-ção especifica, não poderá operar, simultaneamente, mais do que wna da_s empresas "ro/ro" citadas no item 1.

3 - Nos tráfegos regidos por Acordo5 Governamentais Bilatera~ com divisão de carga
e exclusividade de transporte, a Sunamam poderá promover a inclusão entre os armadores
brasileiros de _uma das empresas mencionadas no item l, desde que isso seja do interesse
do intercâmbio comercial coberto pelo Acordo.
A presente resolução entrará em vigor na
data de sua publicação no DiáriO- Oficial da

~'Gazeta Mercantil

Em 15 de maio de 1986

TAVARES REAFIRMA DECISÃO
DE ALTERAR POúnCA DE LONGO CURSO

O Qoverno está disposto a alterar substan-cialmente a atual poUtica de navegação maritima. O Ministro dos Transportes, José Reinaldo Tavares, garantiu, na sexta-feira em Angrã dos Reis, que em agosto enviará ao Congresso Nacional sua proposta de modificação
da atual política de transportes marítimos.
Ele disse que buscará o aumento da competitividade para composição de custos mais
reduzidos dos produtos de exportação brasileiros. Tavares afirmou que, no atual sistema,
cinco empresas coriferendadas operam como se fossem estatais e apresentam ineficiência:
"Essas empresas vêm sendo superprotegidas, não pagam seus navios. e operam com
fretes sustentados pelo próprio governo. Ape-sar disso, seu frete pesa muito na composição
dos custos de_ nossos produtos de exportação", afirmou, referindO-se à Companhia de
Navegação Maríti_ma Netumar, à Companhia
Pau1ista de Comércio Marítimo, à Frota Oceânica Brasileira e à Empresa de Nãvegação
Aliança, que, juntamente com a Companhia
de Navegação Uoyd Bra5ileiro, exploram as
linhas de longo curso e. operam nas conferênctas de fretes e nos a<:ordos bilaterais assinados pelo País.
Ãlé_m delas, existem ainda ;;tS empre5as estatâiS-de navegação, especializadas no transporte de granéis secos e líquidos- a Doce-nave,
ligada à Vale do Rio Doce, e a Fronape, ligada
·à Petrobrás.
__
Desnacionalização
A de_terminªção do governo em al~erar -regras estabelecida& a partir de 1967, quando
.o País denunciou o sistema de conferências
de _fretes em vigor para garantir 40% das cargas à bandeira brasileira se o tráfego não estivesse coberto por acordo bilateral com outros
Pai.SeS,tem provocado reações por parte dos
armadores conferen.cia4os, que acusam a
equipe governamental de promover a desnaclonaliiaçãO dO -setõi de navegação brasileira.
-"Essas einpresas ·coMeçaram a operar nas
Conferências erh 1967, quando o País tinha
uhi comércio exterior_de US$ 4 bilhões. Hoje
a corrente comercial atinge US$ 40 bilhões
e elas continuam operando dentro dos mesnios padrões e levando___ a_s mesmas cargas.
Cqnferências são organismos abertos em todo o mundo. Não queremos retirar ninguém
-do mercado, mas tefnos de buscar o aumento
,da competitividade", disse. No entender de
_Tavares, o País deve buscar ocupar espaço
dentro dos 20% que a atual estn,ltura das con~
fefências reserva para as terceiras bandeiras.
As conferências de fretes são a<:ordos de
caráter internacional, que representam os armadores de determinada área de operação.
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Elas regu]amentam o tráfego, estabelecendo
portos principais e secundários, rotas, regularidades das viagens, ficam as tarifas para cada
mercadoria e seus complementos, além de
dividir a carga.
No caso brasileiro, a divisão de cargas está
fJXada em 40% para a bandeira brasileira, 40%
para a bandeira do país importador e 20%
para as ter<: eiras bandeiras ("lramps" e ..out-siv
ders", que são os armadores não vinculados
às conferências}. Tavares con~iderou que o
País poderá pedir rec!proddade com outros
países e avahçar na fatia dos 20%, hoje definida como uma faixa dos não conferedados.

''Ministro não entende do setor"
O presidente do grupo Aliança, que contiola
23 empresas, incluindo a Empresa e Navegação Aliança, Carl FiSCher; advertiu, na sexta~
feira, que o "governo poderá promover a falência das eni.presas de navegação brasileira, que
operam nas conferências de fretes, se iinplantar uma política de navegação como a que
o Ministro dos Transportes, José Reinaldo'Tavares. vem anunciando".
"O ministro não entende de navegação, porque as empresas brasileiras estão bem equipadas e oferecem um navio, de cinco em cinç::o
dias, para a Europa. tsso não existe em outros
países", disse"F"lSCher. Observou que os arm""dores brasileiros não podem ser ac;:usados de
operar um "cartel", porque inveStiram para
compor sua frota ~tua). "Empatamos capital
para ter a instrumentação que hoje está à disposição do País. Se _o governo retirar afnda
mdis carga de _nossos navios para entregar
aos "out-siders", vamos à falência. O ministro
não entende de nave9ação e está dando ouvidos a seus auxiliares", acusou.
A Empresa de Navegação Aliança opera o
transporte q~ carga geral, de granéís líquidos
e sólidos, de produtos quimi<:os e utiliza conteineres em grande escala, nas rotas do norte
do Brasil, central do Brasil, sul do Brasil ,Es<:andir}ávia e lng_la~rra." ·
·"CorreiO Brazilíense
Brasília, s~~feira, 20 _de junho de 1986
FEDERAÇÃO ACUSA COMPLÔ
EM PORTARIA DA SUNAMAM

O pi"e-stdent~ da F'el::leração- Nacíorial âos
Trabalhadores em -Trarisporte~ MarítimOs e
Ruviais, Maurício Monteiro Santana, afirmou
ontem que a Resolução n"9;10i dª-SWJ<imam
- que ·concedeu 5 por cento do frete conferendado de longo curso- a empresas roll-on
e roll-off (de transporte de veículos~ -·não
passa de "uma ação combinada das multinacionais para estrangular o Brasil, que é o único
país onde ainda existe uma Marinha Mei-c:an, te". Ele fez a afirmação depois de ouvir mais
- de dnco horas de depoimentos e debates que
envolveram dezenas de parlamentarest empresários, sindicalistas e o superintenderite da
S~namam, comandante Murilo Rubens Habbema Maia, em mesa-redonda promovidá pela Comissão de Tran~portes da Câmara=dos
Deputados para debater a atual conjuntura Qa
Marinha Mercante brasileira.
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neficiamento de Cartéis) é vital para a atividade
"Mais armadores na exportação" exportadora brasileira e, terrios certeza, uma
Gazeta Mercantil, 14 de maio de 1986.
das principais metas de sua gestão a- frente
'"Nova polltica ajuda a exportação"Jomal do Comércio, 22 de maio de 1986.
do Ministro dos Transportes.
Atenciosamente, João Augusto de Souza U~
"Decisão por uma empresa agradável"
para a indústria automobilística. Gazeta
ma,Presidente da Comissão de Transporte do
VIl Enaex- Associação de Exportadores BraMercantil, 15~5~86."
sileiros (AEB)."
navios na cabotagem.
Tenho, aqui, diversos telex de apoio à niediMaurício Santana disse que essa e outras . da, assinados pelo Presidente da Cõmissão
"Gazenta Mercantil
resoluções vão levar "à exclusão os trabalhade Transportes do 71 Enaex; do Presidente
Quinta~feira, 15 de maio de-1986
dores nacionais". Lembrou que as pressões em_~erctcio da Federação dasJndústrias de
DECISÃO FOI ..
para beneficiar "empresas esti-angeíras· no
São Paulo; do Vif::e~Presidente da Câmara de
"UMA SUPRESA AGRADÁVEL"
transporte marítimo brasileiro não são novas,
Usu~rios da SUnamam; do Presidente da AsPARA A INDúSTRIA AUTOMOBIÚSTICA
como comprovam notícias veiculadas há 50 ..so.cLaç~_~gg Bancos do Estado do Rio de Ja~
anos. No dia 16 de junho de 1936, os JoiJiç!is _ nelro: do Presidente, em exercício, da FederaA indústria automoPWstica foi -suiPTee-ndida ~
noticiaram que o senador Ribeiro GOnçalves
ção das Câi:ilaras de ComérciO -Exterior; do
pela decisão do Governe: federal, na terça-feidenunciava manobras asfixiantes do truste
ra, de tomar mais flexivel a atuação das empreDr. Artur João Donato, Presidente das Indúsnorte-americano contra a navegação marítima
sas de navegação que operam com navios
trias Caneco; da Confederação das Associabrasileira. Exatarnente no dia 16 de junho de
ro~ro, que são as que fazem o transporte da
ções Comerciais do Brasil.
1986, foi publicada a in[ormação de que Os "ExCelentisismo-Senhor:
maior parte dos veículos exportados. "Foi uma
Estados Unidos não pretendem renovar os
surp·resa agradável'', definiu, ontem, Jacy
DoUtOr'José' Reimildo Carneiro Tavares
acordos bilaterais que garantem ao Brasil a
Mendonça, presidente em exercício da AssoDD~ Ministro de Estado dos Transportes
participação de navios de bandeira nacional
ciaç~o ,Nadonal dos Fabricantes de Veículos
Senhor Ministro:
no transporte de 50 Pof cento da carga oriun·
Automõtores (Anfavea), a entidade que con~
O ·últfrnci Encontro Nacional -dOs Exportada daqu_ele país.
grega as montadoras.
dores (Enaex), promovido pela então AssociaMaurício Monteiro Santana defendeu a ne~
As empresas aiitda não tiveram tempo de
ção de Exportadores Brasileiros (AEB), realicessidade de se aprofundarem -os debates em
fazer uma análise mãis detalhada dos e[eitos
zado em Brasília no ano de 1984 contou com
tomo da questão no Congresso· Nacional, e
concretos que a decisão governamental terá
a presença de mais de 500 empresas brasipediu a revogação da Resolução n~9.101, Sob
sobre as vendas externas do setor. "Mas pare~
leiras exportadoras que representavam a granpena de agravamento da situação que já levou
c:e evidente que os reflexos serão favoráveis,
de maioria, quase a totalidade do setor. 6 mil ma'ritimos ao desemprego. Segundo ele,
na rriedida em que é PrevisíVel uma redução
ReUnidos em plenário, esses exportadores
s6 os sete navios estrangeiros afretados por aprovaram, por uhariimidade, a adoção de_ um
nos custos dos fretes", disse Mendonça.
uma das empresas beneficiadas com a Reso- -e1enco de inedidaS parã_o ineremento, desen~
O presidente e~ exercício da Anfavea lução n~ 9.101 - a Transrool- e mais 30. volvimento, e sobretudo a democratização'do
que também é diretor da Volks..vagen, uma
parados representam 1 mil e 50 marítimOs
comércio exterior brasileiíõ, medidas essas
montadora que eStá próximcl de iniciar a ex·
desempregados, ao que se acresce a fuga de
para as quais foram solicitadas implementa~
portação de automóveis e caminhões em
dólares e diminuição de contribuição para a
grandes quantidades para os Estados Unidos
ção por parte das autoridades competentes
Previdência SociaJ.
naquela época.
-não acredita, em princípio, ·que esta redu·
E com a maior satisfação, Senhor MiniStro,
ção dos rretes poderá ajudar a resolver o proRisco
que COnstatamos agora a implementação da
blema de rentabilidade no qual se encontram
O presidente do SindiCato Nacional dos Ofias montadoras desde que os preços foram
ciais_de Náutica e Práticos dos Portos da Mari- _mai~ importante .daquelas proposições, -isto
congelados; no final de fevereiro. E1e consié, _a Qemocrati~ção do.setor de transporte
nha Mercante, comandante Rómulo Augustus
maritiffio iriterhádõnaf, j:lerffiltiil.do a operação
dera, porém, que, com· gastos -menores da
Pereira de Souza, também manifestou sua
de empresas brasileiras além daquelas perten~
área de transportes, as empresas poderão mepreocupação_ com _o efeito multiplicador da
-centes ao clube fechado das conferências,
lhorar ,suey competitividade no exterior e, com
Resolução no 9.1 O1 que cOloca em ris~ o a
possibilitando assim ao expOrtador brasileiro
isso, aumentar as exportações.
__
nacionalização da Marinha Mercante brasileira
Mendonça recordou que o setor enfrentou
e o mercado de trabalho que abriga hoje cerca maiores opções de transporte dentro de sua
própria bandeira.
_
grande~ dificuldades, há alguns anos, quando
de 100 mil meta1úrgicos da construção naval.
Além de corrigir, embora, parcialmente, a
começou: a utilizar, quase que à força, naviOs
Ele aliou ao efeito negativo da Resolução da
distorção inconstitucional que- existia através
ro~ro não pertencentes às conferências de fre~
Sunamam -o Relatório Kimey, elaborado em
à _man_u~_enção___f!~ um monopólio desn_ec;::es~
te para realizar suas exportações. "Mas valeu
Londres, em 1982, "exatamente pelos trans~
a pena, disse: "Não fosse isso e, hoJe, não
sárfo e ilegal dentro de uma atividade cón:terportadores que não vendem nem compram,
teríamos nem como perisiir em exportar para
s6 transportam, preconizando a extinção dos dal, à Vossa Excelência não só criou insbuos EUA e a Europa.
acordos bilaterais". Para 'o comandante Rô- - menta significativO de_ Consoliçiação e inCre·
mulo, o objetivo dessas manobras _é a c::.oblça _ m.entp das exportações braSileiras como _tamRESOLUÇÃO TlA SúNAMAM
bém, e principalmente, firmou o princípiO básidas empresas multinacionais pelo faturamen~
SERÁ•AVALIADA EM JULHO
co de apoio à bandeira brasileira, ao transporte
to de US$ 4 bilhões anuais que o mercado
Em julho, o Governo deverá elaborar as di:.
marítimo internacional levado a efeito poi- em~
brasil~ro de transporte marítimo_de longo cur~
retrizes da política nacional de navegação e
presas nacionais, cujO desenvoivimento efOrtiso propordona
marinha mercante. O ministro dos Trimsporficação são imprescindíveis ao aumentO -e seO comandante Rómulo advertiu que marit~
tes, José Reinaldo Tavares, diz que, apesar
gurança do nosso comércio exterior.
mos, portuários, estivadores e metalúrgfcos
de considerar que o setor tem muitas controCreio, portarito, Senhor Ministro, que em
da construção naval não _estão aceitando a
vérsias e pontos de vista diferentes, a fllosofia
nome daquelas 500 empresas exportadoras
situação de _Insegurança gerada pela Resoluque deverá norte~r a nova orientação é a de
brasiléiiaS, as quais aprovaram e solicitar::am
ção n~ 9.101, e garantiu que eles "vão resistir
às autoridades a implementação de medi~s _ o Governo intervir menos e permitir maior
e lutar".
.
Mas a navegação existe para seJVir o comér~
cotno esta que Vossa Excelência vem de auto- - compejitiyjdade entre os _setofes.
cio exterior brasileiro. Entre os exportadores
rizai" pOsso enviar os sinceros parabéns e·agra~
Tavares_ considerou que. o encontro sobre
política de navegação e marinha mercante,
e importadores brasileiros, a repercussão foi --decimentos, porquanto o fortalecimento e ende total a incondicional apoio. Permitimcrnos
-encerrado ontem, foi uma mostra do debate
grandectmento da Bandeira brasileira _no
que deverá acontecer em julho, 'it:'ando esta~
citar algumas dessas manifestações:
transporte marítimo internacional (e não o beA resolução da Superintendência Nacional

de Marinha Mercante beneficiou três .empresas, com apenas um navio cada, sendo que
uma delas, a T ransroll, está afretando navios
estrangeiros para cargas de retorno e as outras
duas, Kornmar e a Cornodal, não têm permissão para curso internacional e usam os seus
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rão reUJ"ddos representantes de todos ós seto-

res ligados à armaçãO e da -iridústriá. de navegação.
Segundo o ministro, a Superintendência
Nacional da Marinha M_ercante (Sunamarn)

não vem analisando outras tentativas_de abertura do frete conferenciado antes da formu-

lação final da nova polltica que Orientará o
setor. Ele explicou que a Resolução n~
9.101/86 autorizando as empresas Companhia de Transportes Intermodal (ComodaJ),
Kommar- Companhia Marítima e Transroll
Navegação SA., a participarem de 5% do mercado de frete·conferencia_do na viagem de regresso-ao Brasil, tem caráter temporário, mas

.poderá ser suspensa ou consolidada no seminári~ de julho.."
E a Sunamam reagiu com veemência,
quando acusada de prejudicar a navegação
brasileira, ao autorizar o transporte em- navios
próprios, de bandeira brasileira. -

segurou, ontem, à Comissão de Transportes
da Câmaril dos Deputados que a Resolusão
n" 9.1 O1/86- que permite a participação das
empresas Comodal, Kommar e Transroll, em
5% das cargas de importação- não vai trazer
prejuízos ou dificuldades à marinha mercante
brasileira. A decisão da Sunamam está sendo
contestada pelos armadores de longo curso
associados às conferências de frete, sob a alegação- de que as empresas autorizadas não
têm navios suficientes e por isso terão de contratar barcos estrangeiros para fazer esse
transporte.
Em mais de cinco horas de duração da
"mesa-redonda", promovida pela Comissão
de Transportes da Câmara dos Deputados para analisar -a nova política de marinha mercante, a abertura da carga de importação para
as empresas de navegação que utilizam o sistema roll-on, roll-off foi o centro das discussões. ChegoÚ a have~ troCã dé ~cusa"çõés entre
armadores Conferenciados e_éKrrtadores de roro. Ao final dos trabalhos, o comandante Habb_ema de Maia foi taxativo. Os armadores conferenc_iados _estão reclamando porque o Governo-quer acabar com a"cartelização nesse
setor, dominado por apenas cinco empresas.

"Sunamam acusa; ~nnadores de querer manter o cartel" - Jamli/ do BraSJ].
2.0 dej~riho de 1986.
Disse o Superintendente da Sunaman: "Os
armadores conferenciados estilo_re._damando
porque o Governo quer acabar com a carteliw
A ResoluÇão il.9 9.1 Ol, de maio passado,
zação nesse setor, dominado por apenas cinco
segundo o superintendente da Sunamam, tem
empresas.
_ o objetivO de permitir e dar condições às emOutro artigo:
presas que Utilizam o sistema ra-ro de utiliza"Sunamam diz que não há arne<)ça à rem melhor os seus navios, traiendo, para isMarinha" Jornal de 8ras0ia ,. 26. de junho so, apenas 5% por ano da carga total de imde 1986,
-portação como frete de retomo. ~essaltou, poO SR. RELATOR (CâFJõs ChiareIIi) - Sr. rém, que ·-esse transp-orte de carga de imporPresidente, eu gostaria de saber: esse Jomal tação só poderá ser realizado por navio de
do Brasil , que foi citado no penúltimo pará- bandeira brasileira e, assim, a resolução da
grafO, fala no Comandante Washington Bar- Sunamam não provoca a contratação de nebeito, como Presidente
Transbrasil, está nhum navio estrangeiro.
errado?
-Os armadores .conferendados contaram,
O SR. RICHARD KLEIN - Ele é Diretor
ainda, em sua contesta.ç:ã.o _à participação das
Superintendente. Não existe Presidente na
empresas ro-ro no transporte de carga imporempresa.
tada, com o apoio dos presidentes do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Marítimos,
O SR. RELATOR (Carlos Chiarei! i) -É que
V. 5' está citando esse texto como ·documento comandante Rômulo Augustus Pereira de
valioso aqui, logo, há um erro_ nesse docu- -SoUZa, e da Fe;:deração Naciona1 dos Trabalhadores Marítimos e Fluviais, Mauricio Santana.
mento.
OS dois dirigentes-sindicaiS afirmaram que a
O SR. RICHARD KLEIN- Quanto ao cargo
Resolução da Sunamam, permitindo a entrada
há um erro pois, não existe esse_ cargo.
das empresas de_rQ·ro na carga de importação
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Era
é desnacionallzante, porque vai provocar a
bom retificar, pa-ra podenios trãbalhar com
contratação de naviOs eStrangeiros e, com issegurança.
so;-o desemprego de marítimos brasileiros.
O Exm9 Sr. Ministro dos Transportes foi ind·
Para Rômulo Augustus essa resolução é
sivo ao declarar a O Globo , .em sua edição
uma clara intenção de desnacionalizar a marlde 26 de junho de 1986~ que o tráfego de
nha mercan~e__ brasileira, "um negócio de 4
carga das conferências de frete pertence ao
bilhões de -dólares anuais". Ressaltou que o
Brasil, e não a um grupO de armadores. E
Governo precisa decidir se quer ter uma mariisso é que está causando confusão na atividanha mercante própria ou se vai continuar dede, com armadores reclamando da Resolução
pendendo de ~os estrangeiros.
n9 9.101.
O presidente da Transroll, comandante Wa- ·
shington Barbeito, considerou a Resolução n9
"Jornal do Brasil
9.101- que permitiu à sua empresa e outras
Sexta-feira, 20 de junho de 1986
do setor entrar no transporte de carga de imSUNAMAM ACUSA ARMADORES -portação - wna medida "tímida" para corrigir
DE QUERER MANTER CARTEL
"uma distorção" e "wna injustiça". Ressaltou
que a Transroll utiliza o ro-ro como opção
Brasília - O superintendente da Superine que já solicitou ao Banco Nacional de Desendentência Nacional da Marinha Mercante (Suvolvimento Económico e Social (BNDES} fi_namam), comandante Habbema de Maia, as-

-º"
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nanciamento_s para a construção de quatro
navios.
Ele recuSou aS empiesas -cOnferenciadas
tradicionais de _discrimjnar as empresas de roro, no transporte de carga. E afirmou que essa
discussão é uma "cortina de fumaÇa" dos armadores interessados em __ e:ri~brir os_ Seus
débitos de 700 milhões de dólares para com
o Fundo da Marinha Mercante. O comandante
Barbeito acusou, ainda, essas empresas de
enviarem documentos à Sunamam solicitando restriçQes nas atividad~ _das _empresas de
roll-on roll-off, qUe operam navioS porta~veí
culos."
"Jomal do Brasil
Qulnta-feí~a, 26 de junho de 1986

SUNAMAM DIZ QUE NÃO

HÁ NI'EAÇA A MARINHA

"Não existe nenhuma ameaça· de desnaciow
nalização da Marinha Mercante brasileira e os
próprios armadores de longo curso sabem
disso~ O que realmente: existe é a decisão do
Ministério çlos Transportes de defender os interesses da sociedade brasileirã e não Os de
um grup-o que há 20 anos vem sendo subsidiado permanentemente com dinheiro do povo, que está cansado de dcir subsídio", declarou ontem o Superintendente da Sunamam,
Murillo Habbema.
_ Ele concedeu entrevista à imprensa a propósito da reação dos armadores de longo cur~
so à Portaria da Sunamam que perrilitiu a
partlcfpação dos navios "roll-on e roll-off' em
5 por cento das cargas de importação. Habbema reafrrmou que a Portaria n" 9.101 foí"assinada a titulo experimental, mas admitiu que
a medida se tomará permanente, se os resulta~
dos apurados assim o determinarem.
"A portaria poderá se tomar uma medida
definitiva, se chegarmos à cOricluS:ão de Que
é muito melhor para a Marinha Mel-cante brasileira a abertura da Conferência de Fretes para
armadores capazes que _queiram trabalhar e
produzir", enfatizou.
"O que nós precisarrios ter, realmente, é
honestidade de propósito, gente que seja real·
mente brasileira, que não esteja visando apenas seus interesses pessoais em detrimento
do povo biasileiro, que há vinte anos v_em.áaodo seu dinheiro para se fazer uma Ma.rinha
Mercante", acr_escentou_o s.uperintendente da
Sunamam. Indagado a respeito- de um possível '1obby" dos Çtrma_dores de longo curso para pressionar o Governo a rever a medida da
Sunamam, Habbema respondeu que "o lobby
é válido: para isso eles têm muito dinheiro,
podem perfeitamente defender seus interesses".
Advertiu, no entanto, que está preocupado
com o fato de que, sendo a Sunamam integrante do Fundo de Marinha Mercante, "não
recebeu até o presente momento nenhum pedido sequer de construção de novos navios
por parte desses armadores que estão_aí dizendo que estamos querendo acabar com a Marinha Mercante".

Frota obsoleta
Um dos problemas de nossa navegação,
segundo Habbema, "é que ela recebeu bEmes-
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ses muito grandes, que permitiram a esses
armadores obterem navios praticamente às

custas do Governo". Afirmou que o Brasil está
hoje com uma frota mercante obsoleta opera·
cionalmente, embora seja relativamente_nova,
pois sua idade média é de 8 ou 9 anos.

Apontou como exemplo o consumo de
combustrvel de nossos navios, muito mais ele·

vado que os de nova geração, e o fato de
que em sua maioria são do tipo "liner", próprio

para ensacados, quando os mais modernos
e econômicos utilizam "conteiners". Segundo

Habbema, os armadores não se preocuparam
em fazer navios avançados, "pois não tinham

que investir um tostão, em tudo entrava o Governo".
____ --~ .
O superintendente da Sunamam declarou
que a modemização_da frota brasileira é um
dos objetivos da nova política de navegação
e marinha mercante."
"00/obo

Quinta-ferra, 25 de junho de -1 g-86
GOVERNO AMPLIARÁ CONCORRÊNCIA
NA MARINHA MERCANTE
Brasília --A Polêmica criada- pela Resolução n9 9.101 da SuPeriritendênda Nacional
de Marinha Mercante {Sunamam) q-ue permitiu a três empresas de navegação (Transroll,
Cornada! e Kommar) a participação em cinco
por cento do frete conferenciado, poderá se
acirrar: o Ministro _dos Transportes, José Reinaldo Tavares, anunciou ontem que pretende
ampliar a participaçá"o de outras empresas nas
conferências de fretes, dentro da nova política
da Marinha Mercante, em elaboração pelo Governo.
Segundo o Ministro, o-- documento Politica
Nacional de Navegação e_ Marinha Mercante
(PNM), que servirá de base para as discussões
entre os dirigentes da área, no fim do próximo
mês, conterá a sugestão de ampliar a participação de empresas brasileiras no frete conferenciado. essa participação será admitida na
parcela destinada aos armadores brasileiros.
Atualmente, o frete conferenciado está dividido da seguinte forma: 20 por -cento da carga
são entregues a armadores de outros países;
40 por cento são transportados por armadores
do pais exportador; e os restantes 40 por cento
são transportados por armadores brasileirOs
(apenas cinco empresas nacionais, número
qúe deverá ser ampliado).
Cbtn a abertura da parcela destinada aos
armadores brasileiros, José Reinaldo pretende
tomar o frete conferenciado mais competitivo,
além de influenciar o preço das outras empresas.
-Nós vamos permitir que novos empresários, com mais espírito empresarial, possam
competir dentro dessa faixa, dando ao exportador brasileiro fretes mais baixos --- disse o
Ministro.
De adfrdo com -o Ministro dos Transportes,
"o Governo náo pode mais proteger urna conferência de frete tão fechada". Ele assinalou
que com as novas regras, será pennitida a
entrada e a salda dos armadores brasileiros
na conferência conforme seus interesses. Para
José Reinaldo "o tráfego de_ carga_ da confe-

rêndã de_ frete pertence ao Brasil _e não a um
grupo de armadores e isso é que está causando confusão na atividade, com armadores reclamando da Resolução nç 9.101".
. MINISTÉRÍO DOS TRANSPORTES SUGERE
A EMPRESÁRIOS ABERTURA DE CAPITAL

O MinísfrOdoS Transportes está eStudando
.a inclusão na P.olítica N_acional de Navegação
e Marinha Mercante (PNM), para discussão
com os empresários, da abertura do cãpital
d.;lS _empresas de navegação. A intençáo da
proposta é permitir a capitalização das empresas para financiar parte das novas embarcações.. PeloS estudos do Ministério dos Transportes, as empresas poderão lançar ações no
mercado e, com os retursos obtidos, financiar
uma pa~cela de n_ovos navios."
_Yislt,~mbramos,_então,_ qual seria a operação
·otlmizada nos tráfegoS de comércio exterior
brasileiro. Existem grandes volumes de exportações de veículos, que precisam ser transportados sob cobertas, no porbes dos navios ROl
RO, complementados__com volume significativo de carga geral movimentada em contaii1erS, embarcada mais economicamente nos
conveses dos navios. Existem também cargas
de projeto de importação combinadas com
alguns contaíners e carga geraL
fdealizamos uin navio que serta capaz de
combinar todas essas cargas, atingindo a máxima oOJp'ãção e reduzindo assim o custo unitário de cada unidade transportada. Isto resulta
obviamente nymo maior competitividade dos
fretes a serem cobfados de nossos clientes.
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Apresentamos, nesse ano, ao BNDES um
novo projeto, visando construção de dois navios, em substituição_ a_os projetas anteriores,
atendendo integralmente aos rigorosos critérios técnicos do BNDES, inclusive, submeten-.
do-se, desde então, a auditoria pela Price Waterhouse, auditores do próprio BNDES. O projeto foi aprovado e esses dois navios, o ''Independente" e o "Intrépido", foram contratados
em junho d.e 1987 e estão em plena construção no estaleiro Caneco, com entrega programada para junho e dezembro de 1989. Eu
passo à Comissão uma carta do estaleiro Caneco. atestando os event()s e a data da !mtrega.
Finalmente, em 1988; foi a Transroll excluída dos benefícios da Resolução n~ 9.101, e
alocada ao tráfego Brasil-Europa, aí sün, competindo diretamente com a Aliança e gerando
a reaçâo já conhecida.
É necessário lembrar que, ao mesmo tempo, seguindo a política de dispensar tratamen- to igual a todos os armadores, a SONAMAM
promulgou a Resolução n~ 9.942, que autoriza
todas_as empresas,-indusive a Aliailça, a competir livremente no transporte de veículoS, em
todo o mundo. Ou seja, competir livremente
com a Transro!L
Anteriormente, cada empresa competia no
seu setor. A Aliança -competia no Norte da
Europa, a outra empresa competia nos Estados Unidos, e assim por diante. Agora, não:
todos os armadores de longo curso podem
operar, no mundo in_te_iro, navios rool-on, trJ8.
off.
-----

Rio de Janeiro, 27 de -maio de :988.
S70000.8.04401
À
Transroll Navegação S. A.
AV. Almte. Barroso, 139 - grupos 20ll202.
Rio de Janeiro- RJ
At;.: _Dr. Rteharji I<Jeln
r' rezados SenMres,
·- Atonc!cndo-ã Sua soliclatação desta data vimos informar a_V. Sas. o
Cronograma da real iztiÇão dos Prtncipais eventos da construção dos N/M
lntrépidQ e N/M Independente (Cascos EC-314 e EC-315) era em and&me(lto
neste Estaleiro.
- - - -

Ass !natura do Contrato
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NIM Intrépido N/M Independente
EC-314
EC-315

19.06.87
Encomenda dO Motor _Principal
04.08.87
Encooenda dos GeradOres
11.01.88
Encomenda das ~ampas de escot ilha e rampas de· cargo.
15.09.87
Encomenda dos Fundidos
14.01.88
~ ~nco~menda ,do J-lé 1. ice
20.01.88
Enr.:omenda dos Guindastes
2.2.-01.88
EnCOmenda dOs f.lotores Auxll.
10.02.88
Encomenda dos Purificadores
16.02.88
_Encomenda das Sambas
2$.02.88
Encomenda dos Compressores
17.03.88
Encomenda dos Mal tnetes
31 ~03.88
Bat !menta de Qui lha
10~06. 88
lns ta 1ac:ão das Tampas de escotilha
Insta lacão dos Mo_tores Aux i 1.
31.0_1.89
ln_starac:_ão dos Geradores
.
31.01.89
__ Ed_1 f tca.t;ão da Superestrutura
'09..02-89
Lançamento ao mar·
06.02.89
Instal~_ção da Má.Q.Jina_do Leme
.12.02.89
lns:ta l ação dos Guindastes
28.02.89"
Pr-ova de Gais
11.05.89
Entrega 30.06.89
Accr enc_omendado
5000 TON
Aco recebido
2500TDN
tv;;o processado
500 _TON

os.oi.8s

19.06.87
04.08.87 .
11. O! .88

17.. 09:ff7
14.01.88
20.01.88
12.01.88
-10,02.88
16.02.88
29.02..88
17.03.88.
31.03.88
01.02.89
_28,01.89
2.9.06~89

29.06.89

112..08.89
30.07.89
14.08.89

3o:oa.as
28.12.89
28.12.8$
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Desta forma, confirmamos que o_ cronograma contratual encontrar-se em vigor e as

desta resolução no Diário Oficial da União,
de comum acordo com aquelas empresas.
obras se proc_essam dentro do pfevisto.
3 - a OperaÇão eni -desacordo com os terNo próximo dia 1O de junho, com o batimos da presente autorização implicará no seu
mento de_ quilha, daremos início efetivo a
imediato cancelamento.
montagem dos blocos estruturais.
_ A presente resolução cancela a autorização
Atenciosamente, Indústrias Reunidas Cane- para a empresa Trasnrolf Navegação SA. con·
co S:A. - Ildefonso Marques Porto C6rtes,
tida na Resolu_ção no 9.101/86, exceto nos efeiDiretor Comercia].
tos gerados durante sua vigência até 31 de
-âezembro de 1987 e entrará em vigor na data
"Diário Ollcial
de sua publicação no DiJdo Oficial da União,
Segunda-feira, 21 de março de 1988
ccim efeitos retfoativáS a p~rtir de 1~ de janeÚ()
Ministério dos Transportes
-- ---de !988.
SUPERINTEIYDÉ!'1CIA NACIONAL
Rio de Janeiro de 1988. - Murjj}o Rubens
DA MARINHA MERCANTE
Habbema de Maia, Superinteridente."
Não é novidade, para a transroll, a oposição
RESOLOÇÃO N• 9.942!88
de arniadores tradiciÕnais. Já em 1982, um
(Of. n• 124/88)
grupo desses armadores, entre os quais, a
Navegação de Longo Curso - exten- Aliança, encaminhou documento conjunto a
Sunaman, propugnando uma série de medisão de autorização para operar no transdas extremamente restritivas para a empresa:
porte de veículos.
proiblç~o cl.a construção de novos navios, proi·
A Superintendência Nacional da Marinha
bição tlo afr~mento de navios e cassação
Mercante, usando das atribuições que lhe con- de licenças de tráfego.
fere o Decreto n<> 88A20, de 21 de junho de
Esse docomento·se·constitui num concreto
1983,
.
- - ..
..
- corpo-·cl.e delito, à luz da lei no 4.137, que
Considerando a neceSSidade de proporcio- regula a repressão ao abuso do poder ecónônar maiores facilidades de transporte no tráfemico, a lei do Cade.
go marítimo resultante do comércio exterior
Acreditávamos que esses armadores houbrasileiro;
~
vessem se conscientizado da injustiça,_ e até
Considerando a conveniênciã de proPOrcio- mesmo de legalidade, daquela iniciativa, mas
nar igualdade de condições a todas _a~ empre- vemos que tal não ocorreu em relação à Aliansas de Carga Geral ito Longo Curso; Resolve: ·ça.
Autorizar as empresas privadas que pos- Superintendente da Sunamam
suem concessão para operar com-Carga_ Ge·
SerihOr Supeiintendente
ral, no Longo Curso, a atuarem nos teimas
Ref. Ai de memolre de 7-1-82 -Transporte
da Resolução n" 7.275, de 9 de fevereiro de de Carga Geral.
1982, para qualquer destino, exceto para os
A propósito dos assuntos examinados em
tráfegos regidos por acordos governamentais
audiência de 7-1-82, e de acordo com o que
bilaterais com divisão de carga e exclusividade
V. S• recomendou, tem_os a satisfação de oferede transporte.
Cer, em anexo, sugestões que se nos afiguram
A presente resolução trará em vigor na data
apropriadas para equacionar os problemas
de sua publicação no Diário Oficial da União
com que se defronta, no momento, a Marinha
e complementa as demais resoluções de auto·
Mercante Brasileira, no que concerne ao
rização das empresas enquadradas nô pará- Transporte de Carga Geral.
grafo anterior.
· Ate:"nciosamente, Cia. Brasileira. de TransRio de Janeiro, 1O de março de 1988..pOrtes de Gra"néis, WDfred Penha Borges. MurHlo Rubens Habb_ema de Maia, SuperinCia. de Navegação Netumar, Jos6 Carlos Leal.
tendente.
- Empresa de Navegação Aliança, Arsenio
RESOLUÇÂO N' 9.943188
Carlos Nobrega - Empresa de Navegação
Merca,ntil, Paulo Ferraz. - Navegaçiío de Longo Olrso - autoriEsse documento, concluem _os armadores,
zação para operação.
que na área do longo curso --estou citãndo
A Superitendência Nacional da Marinha - em futuro próximo - o documento é de
Mercante, usando das atribuições que lhe con- 1982 exatamente - diziam Os armadores:
fere o Decreto n~ 88.420 de 21 de junho de1) Em futuro prô?Cmo, a carga especfali1983; resolve;
zada - veículQ sobre rodas, como item da
I-autorizar a empresa Transroll Navega- pauta de exportaçã9 t?rasileira, tende a perder
ção SA a operar no Longo Curso, com navios sua expressão.
próprios ou afretados, no transPorte -~e Carga
Eu lembro aos Srs:: de 80 a 86 a 87, os
geral na área abrangida pela Conferência Marí- automóveis, só da FIAT, passaram de 100 a
tima de Fretes Brasil/Europa/Brasil, tendo em 120 mü.
vista sua solicitação para filiar-se à dita ConfeEm futUro pr6Xim0, O veíCulo Sobre rodas
rência, como _empresas - membro, dentro será substituído pela exportação de compoda Bandeira brasileira.
nentes e partes - que constitui típica carga
2 - a empresa ora autorizada terá idênticos geral de transporte convencional, mesmo
direitos e deveres aos das demais empresas quando embalada unitilizadamente.
brasileiras já filiadas, devendo sua cota de par- __Q navio "Ro-Ro, c_ar-çanier deixará de ter sua
ticipação ser decidida, dentro do Prazo de 30 justificação econômica e de adequação técni(trinta) dias, a contar da data de_ publicação ca para o atendimento das exportações.

_4) o navio Ro-Ro, de múltipla aplicação, somente será valido e coiilo componente de

frota de. operador brasileiro de tráfego internacional, utilizado por este em conjunto com
seus demais navios e transportando, que na
importação como na exportação, volumes de
-cargas qlie Integrem quota de participação,
na Conferência ou no tráfego bilateral, das
empresas brasileiras de navegação já autorizadas.
Em razão das conclusões.acima, indica-se
como necessária a reYisão de maneira objetiva
e prátic~ das autoriza_ções de tráfego de longo
curso conced.idas a empresãs brasileiras de
navegação para operarem no longo curso,
com navios especializados tipo Ro-Ro, de forma a:
a) limitar-se, no caso da Comodal e TransroJI,· sua atuação à aréa de tráfegos para as
quais estão atualmente autorizadas a operar
(Resoluções 6.887, 6.888 e 7.092);
b) limitar-se, no caso da Cornada!, Transroll e Uoyd Brasileiro suas frotas de navios
tipo Ro-Ro - Car.:camer - às unidãdes de
bandeira brasileira já em operação;
c) limitar-se a autorização de aquisição de
quaisquer novos navios para o longo curso,
desde_ que de múltipla aplicação e· Sêmpre
quando se destinem a integrar a frota da em:presa já com participação no tráfego _dife~en
ciado ou bilateral, com a tonelagem transportada compondo a quota de participação indivi~
dual de cada empresa nõ tráfego em referência. Uo:id Brasileiro j:>as.sará: a utilizar seus navios Ro-Ro existentes no âmbito de suas áreas
de transporte já autorizadas.
d) para a Kommar, empresa com autorização na· Cabotagem e no longo curso, sem
navios _próprios ou por c_ontratar, suã licença
de tráfego se revjsta e_ mantido apenas_ o entitulamento" para operação na cabotagem. No caso de Cornada! e iransroll, a manutenção da
licença de longo curso limitar-se-ia, respectivamente, aos navios ·cotnodal I e Pioneiro.
e) as empresas titulares das autorizações
de tranSporte- nas- áreas de Conferêrlda ou
_bilateral dariam prioridade no afretamento dos
navios Cornada! [ e Pioneiro, sempre Cjue o
volume e a natureza de. cargas, saliente~se que
eSses dois nãvios têm caracterfsticas de Ro-Ro
de múltipla aplicação e, são capazes, se necessário, de transportarem veículos sobre rodas
acima de 1.000 unidades;
J) re~r as Resoluções 6.152 e 7 249 • .
Na cabotagem, as empresas ehtituladas a
operarem com o uso de navios Ro-Ro, sejam
eles car-carriers ou de múltipla aplicação, teriam mantidas suas autorizações e aprovada
a aquisição de novos navios sempre que os
estudos de viabilidade assim o justifiquem. Tal
linha de ação se fundamenta na necessidade
de integ~:ação do sistema rodoviário ao ma_ritimo e de introduzir-se novos conceitos opera- clonais.
Companhia de Navegação Netumar. -José Carlos Leal. -Companhia Paulista de Comércio Maótimo, W!1fred Penha Borges. Empresa de Navegação Aliança, Arsenio Carlos Nobrega. - Empresa de Navegação Mercantil, Paulo Ferraz.
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O documentO é assinado e foi encaminhado
àSunaman.

Embora não envolvendo diretamente a
Transroll, mas por ter sido mencionado pelo
Sr. Maurício Santana como envolvendo a
Trarisroll, gostaria de expor a V. EXI" a sitUação
da empresa Kommar e do seu navio Karisma.
A Kommar é uma empresa especializada
ro~ro competidora da Transroll, organizada
em setembro de 1980. Em abril de 1982, essa
empresa contratou a construção do navio Ka~
risma com o estaleiro inglês Smtth's Dock
dentro das chamadas operações "casadas",
pela qual novos ffilancíarnentos eram concedídos a órgãos governamentais em troca de

compras no exterior.

Essa empresa recebeu, em 1984, o navio
Karisma e operava normalmente e em direta
concorrência com a·-Transroll, não -existindo
qualquer vínculaçào entre as duas. Ao contrário, existiu sempre uma acirrada concorrência

entre as empresas.
Em junho de 1987, cincO anoS após a contratação do navio e três anos após a sua entra~
da em tráfego, adquiri, jtintamerite com meu
colega Washington Barbeito, a totalidade das
ações que formavam o capital da Kommar,
ocasião em que nos tomamos seus Diretores.
A empresa passava, na época, por sérias
dificuldades financeiras, porém era detentora
de bons contratos de transporte de veículos,
wna área que meu sócio e eu conhecemos
bastante e que acreditávamos poder gerenciar
corretamente, recuperando_.._a.
Foi uma decisão difícil, pois tínhamos Conhecimento dos problemas da empresa, inclusive a complexa questão do navio Karisma,
porém confiávamos que, com trabalho e dedicação, nós poderíamos soerguer a empresa.

Ao assumir a direção- da empresa, verificamos que a situação desse navio era mais dificil
do que imaginávamos, pois não havia. nos
livros da empresa, qualquer contrato para financiamento do navio e seu título de propriedade dava-o como propriedade livre e desembaraçada da empresa.
Imediatamente, iniciamos gestões,_ pOr via
administrativa, para sariar esSa situação; que
não nos parecia correta, e nos propúnhamos
a pagar um valor justo pelo navio, através de
avaliação idônea e independente.
Paralelamente, iniciamos a completa recuperação do navio, que se encontrava em mau
estado. Foi unia reforma exterisa e de custo
elevado, mas que deixou o navio dentro dos
melhores padrões intemadoOais.
Ao constatarmos não ser possível encontrar
uma solução por via administrativa, e estando
por iniciar-s_e a __ utiliz_aç_ão__c_or:n_etçial do navio,
dirigimo-nos, por iniciativa própria, JlO Poder
Judiciário, promoVendo ação judiciai para esclarecer defmitivamente a _matélra e livrar-nos,
empresários sérios e corretos que somos, de
qualquer dúvida quanto à probidade de nossas
ações. O caso está atualmente "sub-judice"
na 11' Vara da Justiça Federal, Seção do Rio
de Janeiro.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Sr.
Presidente, gostaria que fosse esdarecida essa
_Ç~.ção judicia]: quando entrou;- contra quem é,
qual o seu fundamento e em que situação
se encont;r_a, porque se diz que se ingressou
cóm Limã iiÇàojudicial-p.iia provar que sorTias
sérios e corretos, mas me parece que se discute um problema referente a situação de um
naVfo.
Gostaria que ficasse elucidado, porque é
uma fraSe que é um pouco solta, mais retórica
do que propriamente fática.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Fianco) - So·
licitaria ao depoente que...
-0 SR. RlCHARD KUEN- Farei chegar às
mãos da Comissão uma cópia do processo.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Mas,

eu gostaria que V. S• nos informasse agora.
V. s~ veio aquj como titular da empresa, empresa que não tem presidente, apesar do Jor-nai do Brasil que V. S' junta como documento
hábil. Vem um presidente, faz uma longã exposição sobre a vida da empresa e _diz que essa
aÇãO_é_Para provir qUe -são pessoas idôneas.
Quero saber como fqi, quando- foi, que tipo
de ação é essa, por que tem que entrar na
Justiça.~

O SR. RJO!ARD_KUEN--,- Teve que entrar

na Justiça porque, quando adquirimos as
ações da empresa, verificamos que o navio
não estava c_orretamente registrad_o, não havia
o registro da dívida na empresa.
O SR RElATOR (Carlos Chiarelli)- Ore-
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sém saber exatãinente do que se tratava, este
seu depoimento, que tanto V. 8' quanto seu
sócio são pessoas muito experientes no setor
e, apesar de serem empresários tradidorlais,
compraram sem fazer uma revisão, mínima
na- coritabilidade, jsto é, ver se o único bem
que a empresa tinha para r_ealizr a sua única
atividade estava registrado na contabilidade?
Foi um engano, um ato de descuido, foi a
confiança de que disso poderiam detorrer
vãntagens muito grandes ã posterior!?
·
O SR. RICHARD KUEN - Nós sabíalno_s
Que a empresa tinha dificuldades com o seu
navio. Quando a cOmpramos acordamos em
realidade nela uma auditoria no prazo de noventa dias. EsSa ãUditoria foi realizada e Ievan~am-se esses fatos.
O SR. RELATOR (Carlos ChiareIIi)- O qu_e
V. S• quer dizer com dificuldades com o navio?
A máquina estava estragada, ou tinha dificul__dad~ jurfdicas? Qual sua origem e a sua situa·
ção legal? O navio comprado estava pago?
Alguém estava pagando as prestações ou na~
da foi pago? Quem tinha a resporisabilidade
perante terceiros por esse navio? Ei'a o Governo brasileiro? isso é referido apenas de passagem. Há uma série de recortes de jornais, há
documentos, mas não consta a inicial da ação.
Contra quem é essa ação?
O~SR RICHARD KLIEN- É contra União.

a

O SR. RELATOR (Cãrlos Chiarelll)- Coritra
o Governo brasileiro.
-- ·
O SR. RICHARD KLIEN -

Contra a União.

o SR RELATOR (CarlÓs-aúarem) ...:..."Por

gistro, onde?

que é contra a União?

O SR. RICHARD KUEN - O registro na
contabilidade. Não havia um contrato de fmanciamento, não havia uma dívida registrada em
nome da empresa para com·o navio. A empresa era possuidora do navio, mas não havia
o registro da dMda desse navio.

O SR RJi:::HARo KUEN -No caso, eu teria
que consultar o meu advogado para me ajudar. V. Ex- me daria licença de saber do meu
advogado por que a ação é contra a 'União?

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- A contabilidade _da empresa, portanto, tinha falhas
essenciais. Quantos navios tinha essa empresa que os Srs. compraram?
0- SR. RICHARD KUEN ~ Essa empresa
só tem um navio, que é o Karisma.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Ela
só tinha um navio e esse navio não cons_tava
na contabilidade?
O SR RICHARD KUEN - Correto~
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -E que

outras atividádes tinha a empresa, além de
explorar os serviços desse navio?
O SR. RICHARD KUEN - A principal atividade dela era explorar esse navio.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ~Seria

mais ou menos como um armazém que vende
feijão- Com arroz e não dizer que _o feijão e
o arroz estão cciiitabilizados no ~eu património, nem dizer o movimento de venda do produto ao comprár, os Srs. flzeram uma auditoria
prévia, uma veri!_icação, ou compraram algo

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S•
pode perguntar. Se o advogado qúrzer se sentar ao lado do Sr. Richard Klein poderá fazê-lo.
V. S• poderá assessorá-lo.
Sr. Presidente, é preciso saber se o advogado v:ai informar ao depoente, porque depoente que transmite a informação esta sob
juramento. Talvez o advogado informe e o depoente, que nos poderá transmitir as informações.
O SR. RlCHARD KUEN - O que ·nao está
registrado é o débito em relação a9 navio,
na contabilidade da empresa. O navio esta
corretamente registrado em nome da empresa no Tribunal Marítimo.
O SR. RELATOR (Carlci_s ChiarE!IIi) ....,.... Em
nome da Kommar. O Karisma está rég1Strado
em nome da Kommar no Tribunal Maritimo?
O SR. RICHARD KUEN ~ EXatamente.
O SR. RELATOR (Carlos Chiaretli)- O que

não estava registrado na contabilidade da
Kommar era a existência de um débito na
aquisiÇão do naViO?
O SR. RlCHARD KUEN - Correto.
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O SR. RELATOR(Carlos Chiarelli) - A in·

formação _subseqüente é a repetição da pergunta antecedente. Gostaria de dizer que esse
assunto voltará a ser detalhado, mas, agora,
é predso que se s.itue· o problema. Diz aqui:
''Promovendo a ação judicial para esclarecer
definitivamente a matéria e livrar-nos, empre~
sários sérios e cOrretos que somos, de qualquer dúvida quanto à probidade de nossas
ações." Isso nos dá _idéia de uma ação típica

de delito contra a honra ou coisa dessa natureza, pela sua _redação, pelo seu teor. Gostaria
de saber por que esse tipo de_ação, referente
ao problema legal de um navio que não estava
com o valor do seu débito contabilizado, leva

a uma ação contra a União, e essa aç:ão é
capaz de ser elemento para provar a idoneidade, a probidade dos seus autores. Quem
são os autores?
O SR. RICHARDO KUEN- A autora da
ação ê a Kommar.
O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi) -É pes-

soa juódica?

·

O SR. RICHARD KUEN -,- Sim, Ex'
O SR. RELATOR (Carlos-Chiarelli) - A

Kommar entra com uma ação contra a Cinião.
Que tipo de ação?

6 SR. RICHARD KUEN- Volto a esclarecer

a QUestãO· de' datas, que é muito importante.

Esse navio foi neQOCiádo, comprado, incorporado à empresa pelos antigos 'sóCios da Kom'
mar. Esse -é O primeiro fatci.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelfi) -

Em

que ano?

O SR. RICHARD KLJEN- Consta da minha
exposição.
O S~. RELATOR (C.rlo~ ChiarellQ -Sim
Mas V. Ext _é depoente e res-pOnde o que lhe

for perguntado. Senão, precísãría' estar lendo.
O SR. RICHARD KlJEN -Em -Obril de !982,

ela contratou o navio e o reCebeu em 1984.
Segundo ponto, Ex!: a Kommar não firmou
nenhum compromisso quanto ao pagamento
do navio, repito, a antiga Kcirrifnar.
Terceíro ponto: ao adquirirmos as ações da
empresa, nós nos achamos ética e comercialmente obrigados a pagar pelo navio. Na nossa
opinião, a União é credora de um valor, mas
não havia um acordo, um consenso sobre o
quanto deveria ser pago por esSe navio. Repito,
mais uma vez, Ext, que nóS não contribuímos
de nenhuma maneira para esses problemas,
mas estamos tentando saná-los.__Ao contrário,
quando nós fomos instigados pela Sunamam
a negociar com esta1eiros ingleses, na época
em que a Kommar comprou o navio, nós nos
recusamos a comprar pela transroll o navio
na [nglaterra, porque achávamos que o sobrepreço do navio inviabilizava a sua operação
pelo preço que nos foi solicitado..
O SR. RELATOR (Carlos ChiaieDi) -Mas

os Senhores sabiam que o navio não estava
pago, isto é, que o navio estava incorporado
ao patrimônio da Kommar apenãs formalmente, pelo registro junto aos órgãos de Mart-

nha Mer_cante, mas _que havia uma dívida em
aberto, ou não sabiam?
O SR. RlCHARD KUEN - Nós sabíamos
que havia uma dívida em aberto e, por isso,
procuramos uma solução para esse problema.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - A
União é responsável a qualquer título na operação de compra desse navio, quando ela foi
celebrada pela Kommar?

O SR. RICHARD KUEN -A União, através
da Sunamam, fez a operação casada a que
eu me referi, com o estaleiro inglês; nós tínhamos que nos dirigir a alguém e, então, nós
nos dirigimos à União.
O SR. RELATOR (Carlos Chiareili) -

Mas

na operaçao casada, traduzida nesse caSo objetívamente, a Uniãp ~ssumia a cooresponsa·
billdade, digamos, Como se avi.i!ista fosse da
operação?

O-SR. RICHARD KUEN - [nforma o m_eu
advogado que perante o banco financiador,
ela ass~f!iia essa__Obngaçã?.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Integrava, portanto, o contexto da &vida externa
brasileira, esse montante, com o aval da
Gniãó7 ~ isSo? Qual é o Banco financiador
internacional?
O SR. RICHARD KUEN- Eu não me recordo, EX'
O SR. RELA.TOK KLEJN (Carlos Chiarelli)

,...-Qual foi a operação casada realizada? De
-um lado, a vinda do navio e, do outro lado,
quafíoi a conseqüênda, a contrapartida?
O SR. RICHARD KLIEN- Essas operações
casadas eram realizadas-ao que eu conheço
pela imprensa, porque obviamente nãO tenho
-conhedmento como foram feitas a nível de
Governo - pelo que_ eu sei pela imprensa,
é que os governos estrangeiros emprestavam
dinheiro ao Brasil numa operação casada na
qual o Brasil a_dquiria b~ns no exterior.
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que 'estão no património, que estão registrados sob propriedade dela?
O SR. RICHARD KUEN- Possui o Pioneiro
e mais dois navios em contrução, o Intrépido
e o Independente, que estão registrados em
sua contabilidade.
O SR RElATOR (Carlos Chiarem) -Sim,
então ela tem um navio operando e dua~
encomendas com vistas a tê-los amanha,
quando terminar essa operação?
Não lhe parece um pouco estranho que sendo V. S• o titular, o homem que representa
a empresa, que assina notas no jornal, que
pede, quase que exige para depor sobre toda
a problemática da Marinha Mercante, sendo
o titular de duas emrpesas e cada uma deJas
tendo um navio, que se faça a pergunta mais
elementar possível, isto é, qual é a situação
de um dos navios que é o único de uma empresa da qual V. S• é titular e V. S•, na verdade,
deu uma demonstração cabal que não tem
nenhunia idéia da situaÇão; s-equer de quanto
valeu, qu~ o _banco que financiou, em que
condições foi a operação e contra quem é
a ação?

Eu realmente fico muito surpreso, Sr. Presidente, e, por força dessa circunstância, reservo-me para perguntas ulteriores depois de já
evidenciaâo, porque parece que o depoente
realmente- é aquele do aluno que se alfabetizou num livro só - só sabe ler no livro dele.
O SR. PRESIDENTE (José [gnácio Ferreira)

_:,Tem ·a palaVra o eminente Senador Maurício Corrêa;
O SR.·MAURiCIO COR~

-

Gostaria de

perguntar ao depoente se ele é que assifta
pela Transroll, se representa juridicamente a
Transroll?
O SR. RICHARD KL1EN - Juridicamente
a empresa é representada pelo Diretor-Superintendente e pelo Diretor-Financeiro; em conjunto.

s• - O

não sabe qual foi o banco, mas sabe o montante da operação?

SR. MAURfCIO CORR~ - Que; dizer
que quem outorgou a procuração ao seu advogado foi o seu sócio e não V. S~

O SR. RICHARD KUEN - De caOeça, não
sei não, V. Ex' me perdoa, mas não sei.

falando da Transroll?

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V.

O SR. RElATOR (Carlos_ Chiarelli) - Dr.
Richard, a Kommar tem um navio, entendo
que ainda tem. A Kommar ainda tem um navio?

O SR. RICHARD KLIEN - A Kommar é
proprietária do navio Karisma.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarem) -Ainda
é proprietária desse návio.
O SR. RICHARD KUEN -

Correto.

O SR. RELATOR (Carlos. C)liarelli) -Muito

-bem! V. S• e o seu sócio ainda são os detentores do controle do capital dessa empresa?
O SR. RICHARD ISUEN -Sim, Ex'
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ~Certo.

Hoje, a outra empresa de V. S', a Transroll,
possui quantos navios em atividade efetiva,

O SR. RICHARD KUEN --'V. S• agora está
O.SR. MAURfClO CORR~ ~ Sim. -estou
falando da Transroll e da Koumar, também.

O SR. RICHARD KUEN - A mesnla coisa
vale para Koumar - nós assinamos em conjunto.
O SR. MAuRiCIO COR~- E.V. S• assi-

nou a procuração para o advogado e nunca
se inteirou do que estava se passando com
essa ~j.o, ·a desenvolvimento dela, quar\do
é uma ação da maior importância? V. S' cOnfiou - claro - pois outorgou a procuração,
mas não se intereSSoU ãóscilutamente Pelo desenvolvimento dessa demanda, com o que
estava ocorrendo?
O SR. RICHARD KUEN- Senado!-, eu -goStaria de explicar o seguinte: sou uma pessoa
voltada para o lado comercial da empresa.
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~ém disso, tenho responsabilidade pela atividade financeira. Não fui eu pessoalmente
quem lidou com esse problema dentro da em-

presa, foi o meu sócio, Comandante Washington BaJbeito, por isso trouxe o meu advogado,

navio não tinha um débito registradO em sua
contabilidade, correspondente_ ao navio que
estava registrado no Tribunal Marítimo, livre
e desemb~açado.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -

Constava

Uma vez que ele está viajando pelo exterior.

o navio como livre e desembaraÇado?

O SR. MAUR!OO CORRV-- V. S• não sa-

O SR. RICHARD KUEN -Sim, Ex'

bia esses fatos da maior importância, V. 8'
desconhecia isso?
O SR. RICffARD KUEN -Acho que respondi a todas as perguntas e quanto à pergunta
do valor do navio, que é realmente...

O SR•. /Y\AURÍCIO _coRRtA -O que estou
~~hando

é _que V. 8'. sempre indagou do

advogado; evidentemente ele eslá assistindo
o ;;eu depoimento., mas estou achando estranho V. 8' não_ saber esse fato.
O SR. RICHARD KUEN iii

Eu jurei só falar

verdade, e acho que ...
.o SR. MAURiao cORRtA'- E$tou achan-

dc;> eStranho exatamente Isso.
O SR RICHARD KUEN- V. Ex'i' me perdoe,
mas fui informado de que eu podia ser asses-

sorado. Estou procurando ser rigorosamente
preciso no que eu falo. Eu gosto muito do
meu advogado, ele ffie ajuda, é como se fosse
membro da empresa.
~
Perdoe
se eu' preciso me valer dele, mas rião tenho
memória muito boa para números.

um

O

v.

sR. MAURICIO COR~ -

me

Não, V. S•

tem todo o direito de trazer seu assessor, no
caso, o advogado. Eu, inclusive, Sóu advogado
e aqui existem muitos. O que eu particularmente estou achando estranho é que uma
matéria da maior importância comO essa,- um
assunto __; pe!nsó eu - relevante para a empresa, o diretor-financeiro nãO saber o que
aconteceu, o que existe, e tenha que_ se valer
aql.,li, no seu depoimento, da assessoria do
ach(ogado.

Não é o_ direito que V. s~ tem; não estou
,questionando o direito que V. 5' tem de trazer
o advogado; estou apenas, vamos dizer, perplexo diante do seu deconhecimento do que
aconteceu em matéria tão importante.
Era só isso.

o SR. PREsiDENTE (JOsé rgnácio Ferre~a)
--0 Senador José Paulo_ Biso! tem a palavra.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL-: Eu mdagaria
do depoente_ se no momento em que ele e
o seu sócio, Washington Barbeito, adquiriram
as ações da Kommar- e Isso está irriPiicado
no que foi dito até agora - examjnaram as
condições contábels da Kommar?
O S,R. RICHARD KUEN_ - · Ao adquirir as
ações da Kommar, fizemos um acordo de que
a empresa seria auditada, como já disse, num
prazo· que creio de 90 dias - e assim foi
feito.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -O que essa
auditoria revelou a respeito desse navio Ka·
risma?
O SR. RICHARD KUEN - · Revelou justamente esses fatos que eu mencionei, que o

O SR~ JOSÉ PAULO BISOL -

E por que

os .Senhores se preocuparam? Qual era a
questão? Não havia probleina, estava livre e
desembaraçado. Qual é a preocup8ç:ão que
está por detrás de algo que oficialmente é
livre e desembaraçado? Essa é_ a questão. Tan·
to v. s• quanto o seu sódo, ficaram inquietos.
Daí emergli.i uma preocupação e pergunto por
quê? Está lá registrada. A auditoria mostrou
~r livre e desembaraçado.
O SR. RICHARD KUEN - O navio realmente está livre e desembaraçado na contabilidade da empresa. Não há qualquer gravame
sobre_ navio e, no Tribunal, da empresa.

6 SR. JOSÉ PAULo BISOL ~Mesmo assim, V. S• eo seu sócio se preocupam. Pergunto se os Senhores sentiram que havia algo
estranho atrás disso?
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rece-me• que devemos prosseguir o -depoi·
menta, deixando consignado que o depoente
não sabe, não sabe. e não sabe nada _acerca
dos fatos que lhe forem perguntados. O Senador José Paulo Biso! continua com a palavra.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -

Gostaria de

saber do depoente se ele, no mínimo através
çlos jornais, senão pelos registres na firma,
ficou sabendo que o preço Uesse navio era
particamente · o dobro do que valia no mercado?
-

O SR. RICHARD KUEN- O preço de coristrução do navio foi de tal ordem que nós, na
época, não nos interessamos em adquiri~lo
na Inglaterra. Quanto ao preço real do navio
na época, não sou competente para atribuí-lo.
Perdoe-me V. EJcl', mas acredito que outros
órgãos competentes devem tê-lo avaliado, como por exemplo, o IRB, porque o navio é segurado e ressegurado naquele Instituto. Sugeriria, então, que o IRB fosse oficiado para se
pronunciar sobre o valor do navio, porque real·
mente minha atividade não é avaliar o preço
do naviO. EU Sabia que o preço era tal que
não era viável sua operação.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -- E$se navio

O SR. RICHARD KLIEN -Ex', o_ que gostaria de afinnar é que_ não há<nos registros da

foi pago com dinheiro público?

empresa, documentos relativoS ao pagamento
;do navio ou registros relativos ao passivo em
relação a ~ navio.

mas não giro· dinheiro públicO. Imagino que
foi, mas realmente eu não....

O SR. PRÊSIDENTE (José 1gnádo Ferreira)
~ A presidência gOstaria de pedir vénia ao

:emnente Senador José Paulo BiSo! e aos de·
meUs Srs. Senadores, para estranhar o fato
de que o depoente desconheça questões que
ele realmente deveria conhecer. Não se faz
indagação, llãO se manifesta, iildusive, estranheza quanto ao desconhecimento que ele
po_ssa_ ter de_ questões de natureza processual
.:e jurídiça. O _que se estranha é o fato dele
'ignorar_ questões de fato, que deveria saber,
de natureza administrativa da sua empresa
que, afinal, eJe revela não conhecer. Pareceme que não podemos continuar o depoimento
sem qualquer registro na assentada dos traba·
Jhos, desse auxílio absolutamente permitido
ie conveniente, mas no qual o depoente passa
~ter uma .,_tiyidade de ventríloqu-o-: o advogado
fala por ele sobre questões de fato.
Etn matéria de natureza JuríQica é perfeitamente cabível, possível e aconselhável que ele
!Se oriente com o seu advogado. Mas em matélria de fato, assllljos que ele deveria saber,
não. Parece-me que o que deveríamos era
~dagar, e se ele não tem resposta, ficar conISignado que ele não sabe. O que não se pode
·é continuar uma parte enorme do depoimento
FOffi o aUxílio de alguém que não está sob
juramento. Inclusive porque o depo_ente, no
futuro, pode perfeitamente se esquivar do
ônus de ~aver dito alguma coisa _que não tenha procedência e não se sintonize com outras
provas. Aqui não está se consignando a pre:sença do seu advogado. Este poderia, com
anotações, auxiliar o depoente. o advogado
poderia auxíliá-lo, mas eventualmente e não
-da maneira como êstá sendo feita. Assim, pa-

O SR. RICHARD KUEN -

Perdoe-me Ex',

._ O SR. JOSÉ PAULO BISOL . - Por que,
então, acionar a União? Í:: porque a sua firma

sabe que foi pago com dirifieiro público e_ está
acionando a União, talvez através de uma ação
declaratória para saber, afinal de contas, qual
.é a parte que toca para vocês, qual é parte
que toca para a União. Ou a União pagou
tudo,-em virtude_da operação casada para obter empréstimos que amanhã saberá?
O SR. MAuRiCIO CORR~

-o

V. Ex' me

permite apenas um esclarecimento?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -

Pois não.

o SR. MAuRido cORRV- -EstOu achan-

do· da maior importância que se proceda a
juntada da cópia desta petição, dessa ação
que foi ajuizada na Justiça, para tomarmos
conhecimento do que s_e trata. Está de acordo? (Pausa.) Erà isso o qu_e _eu Q:ostaria d~
lembrar.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -

Por que,.

então, adonar a União? V. Ex" te~ idéia disso?
O SR. R!CHARD KUEN -

Porque acháva-

mos que a empresa Kommar devia pagar o
navio que ela tem registrado em seu nome.
O $R, JOSÉ PAULO BISOL- A sua auditO"ria não revelou que está pago?

O SR. RICHARD KUEN - Não, ela não
revelou que está pago. A auditoria revelou,
primeiro, que não havia sido feito nenhum
pagamento do na.vio e, segundo, que não
constavam débitos- na contabilidade da empresa. A auditoria revelou estas duas coisas.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - E essà ação,
então, é para que a Justiça declare que a Kommar não deve nada?
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O SR. RICHARD KUEN -

Não, absoluta-

mente. Através da ação procuramos estabe·
lecer o va1or que devemos pagar do navio.
O SR. JOSÉ PAULO BISOl :__Agora fico
mais surpreso, fico em total perplexidade. Pois
se está na contabilidade que a Kommar não

tem mais nada a ver com o assunto, de repente
v. s• se dispõem a pagar uma parte?

O SR. MAURJ'OO CORRU- V. S• acredita
que ele tem ma[s elementos, conhece mais
a vida da empresa, nesse aspecto, do que V. S'?
O SR..RICHARD KLIEN- No aspecto admi·
nistrativo, sim.
O SR. CHAGAS RODRIGUES _dente..

Sr. Presi-

L

O SR RICHARD KLIEN- Não é isso, Exm'
Senador. COmo eu disse, o navio está regis-

trado em nome da empresa, mas nós achamos que a Komrnar é-devedora do navio que
está em seu nome, embora não esteja registrado. Como eu já disse, essa irregularidade
absolutamente não foi executada por nós. Foi
um problema herdado e um problema muito
maior do que imaginávamos. Mas nós o enfrentamos de frente, como temos o hábito de

fazer.
OSR.JOSÉPAULOBISOL-Edão, desde
a aquisição das ações da Ko'mrilar; V. <;ts recOnhecem que devem um preçO total def:..'e navio, com os reajustes e tudo?

O SR. RJCHARD KLIEN - Reconhecemos
que devemos pagar pelo navio.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- E quem vai
dizer o preço? O preço está lá escrito. Nào
estou entendendo.
-- ---QSR. PRESIDENTE (José lg1,1ácio Ferreira)
-A Presidência fará a ponderar;ão, eminente
Senador José Paulo_ Biso] e pede vênia a V. EX
e ao Plenário. A PresidênCia indefere_ ess_e e:uxi_lio qu_e passa a ser de verdadeiro ventríloquo.
Não é possível a continuidade do depoimento
assim. Parece-me - se V. EX' não se opõe
- que o que se deve fazer é simplesmente
consignar que o depoente não sabe, a menos
que S. EX' queira re-correr breVemente a algum
apontamento que ele tenha em mãos, conforme o Código de ProcessO Penal defere nem referência a esse tipo de àu"xíllo o Código
de Processo PimaUaz._De rrlaneli'a que a Presfdência indefere, e doravante, quãlquer resposta que o depoente tenha que dar será consignada na ata, porque os apanhamentos taquigráficos estão sendo feitos e simplesmente
ele deverá se sabe ou não sabe.

O SR. PRESlDENTE (Jose lgnâci6 Feri'elrà)

-O emiriente Semido"f Paulo Biso! Se encOn~
trava com a palavra e a Presidência dará a

pa1avra a V. EJc9 subseqüentemente, Senador
Chagas Rodrigues.
O SR. JOSÉ PAULO BlSOl- Eu tenho
uma_informação Sr. Richard, de que dívidas
internacionais relacionadas com pegócios
marítimos são durissiina~f-EU'teriho uma in·
formação de que·sea Inglaterra tem um cré·
dito, ela simplesmente arresta ou seqüestra
o_ navio, .e ele não sai mais de lá. ComQ f
qué esse_ anda por aí se ,essa dívida não tem
um pagamento? Quem é que pagou? O G_ovértio brasileiro pagou e, então, foi com dinheiro público que ele foi pagá e até agora ficou
por aí mesmo? Senão, ele não poderia andar
por aí, pelo menos pelas informações que eu
.tenho. Como é que_~e navio não ê arrestado,
.seqüeStr-ado, não sei 'qual é a palavra correta
rio casO?
O SR. RIC!iARb'KLIEN- V. Ex' me perdoe,
nias eu acho: qlle· esSá pergunta lião~ SoU· eu
'Que sou compéten'te pai-a reSponaêr; aChei que
Seriaffi a~ Pe~s. c!o" Gcive~O. · ·
·· · '
O SR. JOSÉ PAULO BISQL - E também
queria ter uma grande empresa como Kommar, o Governo assumindo todas as responsabilidades passivas e eu só ficar com as ativas.

' TUdo berh; Sf. Pfesiderlte,' pór enqUanto,
e-rasóis.Só. -~ ·-~ ' - ~' ''
'

': 6 sR-PRESID.ENii (J~é r~ci'o ~e~r~i~á>

-Com a palavra o emlnente Senador Chag_~~
.Roangues..
----- ---0 SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -

Eu

'SÓ quero fazer um lembrete à Comissão: uma

coisa que precisa ficar bem lembrada neste
IJlOment.o, é,cjue o depoente, Dr. Richard Kleín,
aqui vem ~otes de· _uma intimação; por uma
O SR. MAURICIO CORRÉI\-:- Sr. Presiden- - manifesta ,reivindicação,. tornada pública até
te, eu queria indagar do depoente qual é o
·de um_a m~neira muito contundente, por meio
representante legal da Transroll que tem con- 'de pedido nos grandes jornais do Pais, -onde
dições de prestar um depoimento aqui, que
exigiu da Comissão Ser ouvido para prestar
saiba tudo o que aconteceu_ com relação à
esdaredmento sobre a matéria objeto de devida da Kommar e à Vida da Transroll; se seria
poimento; isto é, referindo-se a um depoimen·
V. 8' mesmo, ou alguém que sabia desses _to anterlormente _tomado. Está aqui o oficio
detalhes. Essa é a informação que eu acho
~irigido ao Senador José lgnádo Ferreii'a.
fundamental para nós estabelecermos os criRichard Klein, tendo tomado conhecimento
térios que devemos seguir.
pelos jornais desta data, de depoimento pres,tado nesta CPI pelo Sr. Maurício Santana, enyoJvendo a empresa que dirige e levando aos
OSR. RJCHARD KUEN ~Nós_ somos dois
,membros da referida CPI uma visão_distorcida
sócios na Kommar: o Coroandan.te Washingda pclílica de Marinha Mercante, requer a V. Ex'
ton Barbeito e eu. Nós dividimos as tarefas
da empresa entre os dois, de maneira que
,que seja convocado perante a Comissão Parlase V. ~ necessitasse ouvir _a _totalidade da
mentar de Inquérito que V. Ext preside, para
direção da empresa, digamos assim, seria neprestar esclarecimentos sobre a matéria _objeto de depoimento. "Isto é, sobre aquele depoi·
cessária a presença do comandante Washingmento que aqui foi dado pelo Sr. Maurido
ton Barbeito.
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Santana a que, inclusive, foi um depoimento
que teve, num dos seus aspectos, a questão
do navio KariSma, a questão da Kommar etc.,
-e. "principalmente, sobre a posição de sua
empresa no quadro do transporte marítimo
_ internacional".
· "Considerando tratar-Se de meu direito
cõmparecé a éssa -CPI, apresento a V. Ei
protestos de elevada consideração.'"
Esse é o requerimento que Originou a ·convocação. E é_ por isso, Sr. Présidente, que eu
me coloco numa posição de absoluta surpre~
sa, quando pela primeira vez perguntei sobre
a questão judicial e começ_ou a vir esse proc;esso total de desconhecimento_. de_ desinforma.:ãÕ, de absoluta' e total falta de um mínimo
de c~.mdições de nos dizer sobre o essencial,
é ness~s termos_ que se toma muitQ m~is su_rpreendel :te, porque o depoente está aqui por
solidta.Ção expressa do próprio, que insiste_em
vir aqui prestar esclarecimentos. E quem pede
para vir aqui prestar esclarecimentos, não está
a par do. mínimo do q~e fol_q_atado no depoirilento_anterior.
'
' ··
Então, parece-me que· realfrlente. cabe o
despacho inicia] de V. Ex!' Acho que desde
a Primeira pergunta por nós furrnulada sobre
a questão desta ação e de tudo que dali decorreu, as perguntas dos Srs. Senadoi'es, que :for.am todas,ela,s respon4idas, na verdade, pelo
advogado _d_a empresa,_ servindo o depoente
de porta-voz, sobre a questão desta açào, de
tudo aql!iloque çlali, dec_orrel:l~ as pergup.tas
dos Srs. Senadores que foram todas elas res- pendidas, !'la verdade, pelo advogado da empresa, servindo de depoente,_ porta-voz, eu
acho que em todas elas tem que se deixar
bem claro esta anotação, o depoente não sabia e repetiu uma infonnaçâo que lhe foi prestada pelo' advogado, a fim de que fique transcrito_ nos amlls exatamente :a que está aContec~nqo. aqlú J?~ra que, ~ma~ã o_u depois, ningu~m _fique surpreso com uma ou outra ilação,
nem a própria empresa, nem nós, sabendo,
daqui a dois meses. o que aconteceu nesta
sala hoje- qUe ninguém aqui nega· <iue.istO
esteja acontecetido. Quanto à análise e canse~
qü~nc~a.-~.is_s~ é .um outro capitulo~
O SR PRESIDENTE (JoséJgnádo Ferreira)
- SenaClor Alexandre Costa.

o· SR

ALEXANDRE COSTA -

si. pfe"si-

dente, __pelo que eu ~ejo n§s i~ _entramos na
.fase de -interrogatórios.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
-Não, Senador, nós_entramos, apenas houve
uma incursão ligeira do Senador Carlos Chiarem. que motivou toda a seqüência posterior.

O SR ALEXANDRE COSTA- Eu sei, PorqUe a Vida da Kommar, ou a vida comercial
se exige que o depoente saiba, neste momento. Todos nós sabemos que ela é imodificável,
efa não se modifica num día., nem do[s, -nem
três, nem dez, nem vinte, ela poderá ser apresentada amanhã, depois de amanhã, já na fase
interrogatóda.. Pretender ou exigir que ele saiba todos esses dados neste momentO, me
parece: uma coisa meio absurda; é pretender
dar pulo de altos e baixos. Porque V. ~ mes-
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mo decidiu que hoje seria apenas a fase de
apresentação e a fase de interrogatório seda

depois, após a apresentação do seu relatório
e ele não chegou a concluir o relatório. E os
dados poderão ser entregues hoje, amanhã

ou depois, porque não é questão de guarda
de valor que poderá desaparecer de hoje para
amanhã. São documentos imodificáveis, praticamente imodfficáveis, tanto faz ser hoje, como amanhã, como depots, eles surgirão e a
verdade virá à tona. Portanto peço a V. Ex~.
que é o dirigente dos traba1hos que dê a palavra ao depoente para que ele continue a sua
exposição.
O SR. AUREO MELLO -

Sr. Presidente,

e, lamentavelmente, não pertence a todos. De
sorte que, eu não concebo, eu não vejo qual
é a importância desses dados, neste momento; eu não vejo. Esses dados pode ser agora,
amanhã, depois, daqui a 15 dias, porque perde-se quase uma hora, aqui, atrás de dados
- quanto deve, quanto não deve - como
se essa dívida pudesse ser modificada em
qualquer banco, estamos perdendo tempo,
exigindo o impossível! Portanto, peço a V. Ex'
que, ordenando os trabalhos, dê a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)

-Exato.
O SR. OlAGAS RODRIGUES -

aparteando aqui o nosso nobre colega Alexandre Costa, eu gostaria, com todo respeito, de

dente, peÇõ- a palavra.

ponderar a V. E>r o seguinte: nem é uma cotsa
inusitada, nem insólita que um ·depoente ve-

-Tem a palavra V. Ex"

nha devidamente assessorado, ou que deixe
de ter o painel completo das informações, sobre determinadas empresas, determinadas
instituições. Nós temos, inclusive, lembrança
de um livro de Napoleão, em que ele conta
a história de Henry Ford. Henry Ford nada
sabia de Direito. Em certa ocasião, em situação semelhante a esta, ele, convocado a depor, foi inquinado de. desconhecer qualquer
princípio jurídico. Ele disse: "absolutamente,
eu não preciso conhecer princípios juódicos
fundamentais, porque eu tenho este botão
aqu~- qUerem ver? "E apertOu Já um botação
-segundo conta o autor - e ve_io_ a maior,
autoridade jurídica que se poderia encontrar
no país, que pertencia às suas empresas e
através dele, deu todas ~ inrormações que
seriam essenciais.
Quer me parecer, data venia, com todo o
respeito a V. Ex', e à estima e à consideração
que a comissão nos merece, que realmente,
nesta fase relatorial, o depoente deveria talvez,
ou melhor, ele trouxe o essencial que é o seu
advogado, mas quando chegar à fase de interrogação propriamente dita ele não terá cometido nenhum pecado se trouxer um plantel
de assessores que lhe permita dar as informações que forem solicitadas pelos doutos Senhores componentes da comissão que o interroga. Vejamos bem os exemplos dos Senhores próprios ministros, quando são ·convocados, trazem a sua equipe de assessores. Ele
não pode saber de tudo, ele mesmo citou que
a especialização dele é no próprio setor fmanceiro da empresa. Realmente seria uma exigência de uma capacidade quase de onisciência, para que o nobre depoente tivesse essa
informação precisa e exata de todo o painel
de informações que se faz necessário.
Em sua defesa, temos a justificar e a solici..:
tar, realmente, a tolerância da douta comissão,
com relação ao depoente, porque em linhas
gerais quer me parecer salvo o juizo dos doutos e ele já deu uma idéia geral e não pode
ser, assim, inquinado, com tanto rigor, de desconhecimento e de ingnorância total, deu informaç~m termos gerais.
Obrigado, Sr. Presdiente.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Presidente, a erudição é coisa multo importante

Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
O SR. OlAGAS RODRIGUES - Sr. Presidente, realmente, não estamos procedendo
a pedidos de esclarecimentos, a não ser excepcionaJrnente, e eu mesmo só vou fazer um
pedido.

O ilustre Dr. Richard sabe que, se é que
existe política de marinha mercante, no Brasil,
ela é essencialmente cartorária. Quando vou
comprar um carro - se eu quero comprar
wn carro - ele está registrado e vou ver as
multas que pesam sobre o mesmo. Se eu
quiser comprar mais do que um carro, uma
empresa, que é dona de um carro, vou, também, saber. Se eu quiser comprar um imóvel,
antes, vou no registro para saber se existe uma
hipoteca, ou se ~ imóvel responde por uma
dívida. v. s• é um dos dois diretores, e já o
Jomal do BrasU, de 20-6-86, falava no Presidente da Trahsron, Comandante Washington
Barbeito- parece que a imprensa insiste nisso, desde então.
Mas muito beml V. S•_já explicou que é um
dos diretores e um comandante é o outro diretor. Mas se V. S• vai comprar, não um navio,
mas vai adquirir uma empresa que é proprietária de um navio, no nosso direito, quem adquire o controle adonário passa a responder
pelas dívidas da_empresa, como se V. S• tivesse
comprado só o navio, a sua empresa passaria
a responder.
A minha pergunta é esta: os Senhores compraram Uf!l__navio, que estava resgistrado; os
Senhores não foram à Comissão -de Marinha
Mercante saber a situação desse navio? Qual
a dívida em que a empreSêl era responsável
por ela? Os Senhores não foram saber se esse
navio estava sob sistema de _hipoteca? E ã
Marinha Mercante permitiu que uma nova empresa adquirisse essa empresa devedora, sem
que a nova empresa assumisse o ónus de
pagar essa dívida? Isso é que me surpreeende.
Primeiro, não diria desícfia, nem irresponsabilidade, mas os senhors compram, adquirem
O cóntroled_e uma empresa, que é responsável
por um navio e por uma alta dívida, e o órgão,
o cartório permite que esse navio seja tansferido, com toda a empresa, para uma nova
entidade, uma nova pessoa juridlca, sem que
OS Senhores assumam, e até hoje a anterior
não pagou, e até hoje os Senhores não pagaram. Quer ~. houve isso. na nossa orgaili-
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zação? Foi isso? Os Senhores compraram
sem saber e conseguiram autorização para
adquirir o controle, e hoje é corno se tivessem
Comprado o navio? Mais do que isso, compraram a empresa, adquüiram o controle da empresa. Isso tudo se fez e até hoje não se pagou
nada, nem os senhores pagaram, nem a anterior. E a anterior não, porque não.existe mais,
os senhores, hoje, são os responsáveis pela
Kommar e a Kommar pasSou a pertencer aos
Senhores, e se a Kommar_ devia, os senhores,
que têm o çontrole, estão ·devendo.
O SR RICHARD KUEN -Ex", os adonistas
da Kommar, atualmente, são o meu sócio,
Comandante Barbieto, e eu. A Kommar realmente tem um navio e a Kommar acredita
que deve pagar por esse navio e está tomando
as providências que ela julga cabíveis para
pagá-Lo. Nós, justamente, estamos depondo
aqui para dizer que nós queremos pagar o
navio e que o não pagamento_ do navio não
foi ato cometido por nós, foi ato cometido
pela empresa, no passado.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
-Muito bem!
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Sr.

Presidente, acho que há uma coisa que precisa
ficar elucidada, de maneira muito clara e cabaJ,
o seguinte: um primeiro lugar, aqui temos um
depoimento de alguém que exigiu ser ouvido;
segundo, a questão pré-interrogatória, até
dando m?~ior espaço que já houve nesta Comissão a alguém para falar, a questão argütda
não é fato novo no processo. Apenas pediu-se
ao depoente, que diz que trabalhou pessoalmente na elaboração deste doc..umento e que
o distribuiu Com uma série de anexos, e que
está fazendo uma longa exposiç~o s~bre a
história da sua empresa, que trouxe o assunto
à Comissão· e QL!e veio" à Comi_s$ão-a pedido
próprio- doiS itens fundamentais -que pelo
menos fizesse a· seguinte: les_se para nós o
que_ está escrito por ele, isto é, que ele explique
o que ele escreveu. Ninguém está levantando
argüição de fato novo e surpreendente, está
se pedindo a quem aqui veio depor a pedido
próprio, com documento escnlo, que pelo menos escreva o que leu e diga o que quer dizer,
a frase onde fala de idoneidade, ação judicial
etc.; etc.; que são afirmativas muito rortes e
que não têm nenhuma elucidação. Que __ele
interprete o que afirma. Porque, afinal das contas, se escreveu e não leu ou se lê e não elucida, a situação nossa é extremamente dificil
Essa é que é a situação. Ninguém inovou,
pediu-se que explique o que escreveu. Então,
não há nenhum intuito de criar nenhum tipo
de tumulto; há a ·cobrança mínima que se
deve cobrar de um depoente. ~ que se trouxe
um depoimento por escrito, é uma vantagem
de depoente, a regra geral é que não se traz
depoimentos por escrito, mas que o faça se
quiser, que pelo menos interprete o que escreveu, para Que não seja mera repetição, que
uma vez pedido esclarecimento, crie-se uma
situação de absoluta incapacidade de aprofundar a elucidação.
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É um fato que eu acho fundamental, sobretudo de um depoente que diz o seguinte: que
cobra o direito de depor pelo jornal; que nos
explica que foi quem conseguiu transportar
a preço muito mais baixo da Argentina para
cá uma fábrica, graças às suas gestões pessoais; que está transportando os carros da Fiat
daqui para o exterior; que foi o homem que
levou a posição da empresa ao Encoritro Nacional dos Exportaaorés, ccins-eguindo reco-

mendações muito significativas, que, afmal,
mostra-se no depoimento como a figura símbolo da empresa, um homem que, externa-

mente, manifesta as posições da empresa.
Tanto que manifesta, que foi para os jomats
cobrar o direito de vir aqui fazer wna longa
exposição e fazer uma palestra sobre a empre-

sa. Então, parece-me absolutamente pertinente que per.guntemos a ele, pelo menos, se
ele sabe a sftuação do navío, que é o únfco
que a empresa tem, uma das duas empresas
de que ele é titular, s6 isso:

Santan;;;~.? O desemprego dos metalúrglc:os,
tão brelli_ileiros quanto os maritlmos que o'-Sr. Santana _d_iz representar?
A verdadeira razão, EJqn'Ç'S Srs. Senadores,
pelo emprego crescente _de navios estrangeiros - direta e indiretarnente - é a_ inadtmplência da maioria dos armadores. Inadimplência essa que resulta, de acordo com as
nçmÚas seguidas pelos técnicos e diretores
do 6NDES, na incapacidade de novas encomendas.
__ No momento, no setor de carga geral, somente duas empres{l~, jovens empresas, a
Global e a Transroll estão_construindo navids
no Bras~. A maioria dos· demais armadorês
estão inadimplentes, com o Fundo de Marinha
Mercante, e por isso não estão aptos a encomendar navios.
(Carta do Estaleiro ÜM"leco com cronograma de construção dos navios.)
Deixo com a Comis$áo uma viSão gráfica
da _participação dos navios próprios, dos navíos ·arretados e dos havíós- estrangeiros na
divisão da carga geral. Isso aqui é navío estran-geiro, isso aqui é próprio e isso aqUi é afretado
brasQeiro.

O SR. PRESIDENTE (Josê!gnácio Ferreira)
A Presidência vai dar continuidade à sua
exposição, Sr. Ric:::hard, esclarecendo, entre~
tanto, que o seu depoimento está, excepcio..
nalmente sendo produzido em parte por esai~
___ SOBRI;:OSAFRETAMENTOS
to, ele está sendo lido. Embora estejamos au~
torizados a recorrer ao Çó.digo .de. ProCesso
- Esse é outro aspecto_enfocado pelo Sr. San~
Penal não há nenhuma disposição do Código
tana, e também m81 enfocado, a questão dos
de Processo Penal que ptrmita a leitura do
·afretamentos estrangeiros.
seu depoimento. Pelo_ c::on_q_árjo, é expresso
Tenho consciência de que os afretamentos
o Código de Processo Penal, quando diz que _implicam na saída de preciosa moeda estrano depoimento será prestado oralmente, não
geira
sendo permitido à testemunha fazê~lo por es~ - t indispensável, portapto_ que V. E# comcrito. De maneira que é uma situação excep~
preendam o mecanismo de afretamento de
cional, dado aqui o Código de Processo Penal
naviàs, e tolnem conhecimento da posição
auxilia nos trabalhos desta Comissão e o objede no-ssa eo1presa a esse respeito.
tivo nosso é o de um amplo esclarecimento
A Transrolr-iniciou suas atividades com o
da verdade. Mas o que n~o faz sentido é V.
navio Pioneiro, navio brasileiro, tripulado por
5' vir aqui apenas para ler um texto, sem ne- brasileiros.
nhum esclarecimento adicional que lhe seja
Ao expandir suas atividades - e a nossa
eventualmen~ solicitado. V. 8' continua~com
empresa é e sempre fói pioneira no transporte
a palavra. E naturalmente, quando não souber
ro-ro no Brasil como já descrevi anteriormente
assuntos de fato, v. s• natur~mente o diré:, ·."=' necessitou de mais navios adiciOnais, que
para que fique consignado no seu desconhe~ -s6 poderiam ser obtidos de dois modos:
cimento.
-pela sua aquisição, ou
O SR. RICHARD KUEN - Obrigado, Ex'.
-pelo seu afretamento.
Eu tenho alguns tópicos que eu gostaria de
A aquiSiÇão foi_ tentada ~m diversas oca~
abordar agora. O primeiro deles é o tópico"
Siões, como já expus, e somente agora se connavios estrangeiros versus nªvios brasileiros".
, cretiza, aliás, sob suspeita do Sr. Santana. Para
NAVIOS ESTRANGEIROS
.-~esse Sr. á Ti-.:lnSroU é suspeita por contratar
VS NAVIOS BRASILEIROS
· à ço:ostrução de navios brasileiros que substituam tais afretamentos.
O Sr. Santana, se diz contra o afretamento ____ Sempre que possível, e até mesmo por im--posição Jegal, e forçada com rigOr pela Sunade navíos estrangeiros.
man, a TrahSrOll só afreta navios estrangeiros
Ao mesmo tempo o Sr. Santan~. procura
impedir a construção de navíos brasileiros, -ãpóS ter çonsultãdo as empresãs nadonais
lançando dúvidas irüustific:á,vels sobre o exce-- ·__ que operem naVios semelhantes aos desejalente corpo técnico do BNDES. quando fman;, , dós.
Deve ser destacado .que, nos_ tráfegos de
ciamentos são concedido$.. _ __
_
Também aconselha aos armadores brasi- J'lõOgQ- curso, até O adv~nt9 da R~olução no:>
leiros a construírem seus navíos em estaleiros - ,.-9:943,-a-Transroll só podia operar navios rollno exterior, por serem mu_ito _caros- os esta- ~·'_on~róll-off. A frota brasileira de navíos ro-ro
leiros brasileiros, conforme se vê de seu__depoi- ~·dê longo curSo e composta por apenas seis
mento perante V. ~, ao responder a per- ""urlidades:
gunta do Exmo:> Sr. Senador Jutahy Ma_g_alhães
-Pioneiro, da Tfansroll;
(!' vol- pág. !08). O que pretende o Sr.
-Comodall, da Comodol;
-

Abril de 1989
-Autovia e Aut~strar;l_a. d.o ()ayd;
- Karls·ma, da Koinmar; -..:..:.;:~acqueline, do FMM, e operado pelo LLoyd.

Coffio V. Ei' pÕdein ve_nlicar, o núní.ero de
opções é ~mamente limitado, e a exc.eção
de nossos Pioneiro jumborizado, não inclui
sequer um único navio do tipo "cã.r carrier",
especializacto no tr.ansporte de automóveis.
: Re\rolta-nos, Exm~ srs. Senadores e D"ep'utados, que o Sr_.__Santana, Sabedor desses _ele·
mentes, _aponte como irregulares os afretamentos, feitos pela Transroll.
Pausa

O Sr. Santana deve certamente conhecer
as_operações de seu empregador, a empresa
AlianÇa, e omite que essa empresa paralisou
três dos seus navios brasileiros, o Alessandra,
o Ana Luiza, e o Bianca, demitindo suas tripÚ·
lações brasileiras.
Omite esses fatos e dá como perfeitamente
natural e justo que, ao mesmo tempo, Aliança afreta os n;wios estrangeiros L.aplandia e
Saxonia. O Sr.. Santana aflll11a que por serem
''ice classe", esses navios -são insubstituíves
pbr navios brasileiros.
-Ora, apenaS no auge dei inverno europeu,
essa característica pode vir a ser necessária,
isto é, durante algumas poucas semanas do
ano pode ocorrer uma conjunção de fatores
em que navios que não são "ice classe" tenham que esperar aJguns dias antes de entrar
ou sair de alguns portos escandinavos._
A Aliança opera nesses tráfegos há mais
de vinte anos e, portanto, os conhece .bem.
Se a caracterfstica "ice classe" é tão neces-sária, por que não construiu naviOS c:;orn essses particulares? Os estéJ-(eiros brasileiros não
tiveram qualquer dificuldade em dotar_.os _novos navios da Transroll, Intrépido e Independente, da c:aracterística "ice <:lasse"._
Quanto aos navios Laplândia e Saxônia, cujo ª[ret&mento pela Aliança, ele de[el)de, o
Sr. Santana, homem conhecedor da áre..a. de
marinha mercante, não deve desconhecer o
livro_ de rigistro de navios, o Uoyds Maritirne.
Directory:. A edição de 1987 dessa publicação
tem, na s_~a s_eção de bandeira alemã_, a e.mpresa Maritime Services Aleuropa, de Hãmburgo. Essa empresa figura como .a.dmínistradora de quatro navios; l.aplândia, Saxônia.
Ouro do Brasil e Sol do Brasil,_todos _os quatro
afretados há anos à Aliança.
O_Sr. Santana, maquinista_da empl-esa
Aliança, como efe mesmo declara em seu depoimento, em suas viagens como tripuiá"nte,
certamente teve cantata com s_e_us agentes
na Europa que, conforme o Boletim "Informa·
ções aos Exportadores", página 20, da Sunall)am.__é a própria Maritime_ Services Al~l.P'opa,
a administradora desses 4 navios, que são
afretados, há muito tempo, pela Aliança. Confirmado, aliás, pêlo mesmo número de telefone, :?39610, de Hamburgo.
Uma particularidade a mais, Srs., apenas.
Apenas com os velhos navios Ouro do Brasil
e_ Sol do _Brasil, navios com dezoito anos de
idade, _a ~ança tem dispendido aproximadamente 17 milhões de dólares a ca~a anO.
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cabe ainda acrescentar que a Transroll e
a Global foram as únicas emPresas que garantiram seus financiamentos com bens pessOais
de seus titulares, fato que demonstra seriedade de propósitos e confiança em seu tr;a~ho.
_
Outro assunto é a desdolarlzação.
O Sr.- Maurício Santana-deu a entender que

a nossa empresa e eu, pessoalmente, fomos
beneficiários da recente desdolarização dos
financiamentos, introduzida pelos DecretosLeis n~ 2.404 e 2A14.
Nada mais falso. Com· efeito, somente foram beneficiados pela de dolarização os navios construidos no Brasil. O Pforielfo, Confor·
me já foi dito, já foi construído na Espanha.
O navio Karisma, igualmente,-hãó-é abrangido por essa medida, que se aplica apenas

a financiamentos concedidos com recursos
do Fundo de Marinha Mercante, _o que não
é o seu caso.
Esqueceu-se de dizer o Sr. Santana que a
Aliança, ao contrário, é extremamente beneficiada por essa medida, já que é_titular de diver·
sos firianciamentos abrangidos pela mesma,
e inclusive consta estar inadimplente em algms desses financiamentos.
Se eu olhasse de maneira particular apenas
os interesses da T ransroll, deveria certamente
estar protestando contra a desdolarização, que
somente nos prejudica. Os recwsos dispo·
rúveis do Fundo de Marinha Mercante ser-ªo
menores, e diversas empresas inadimplentes
poderão regularizar sua situaçãot e voltaa: a
encomendar navios.
Ao insinuar que a Transroll foi indevidamente - e a única beneficiária dessa. desdolarização, quando ela sequer foi por ela alcançada. o Sr. San~na da@rilerlte prejudica a
desdolarização, lançando suspeita sobre uma
medida necessária e sadia, que gerará milhares de empregos para os marítimos brasileiros.
Ora, ao regularizarem sua situação perante
o Ff-1\M, diversos armadores estarão em condi·
ções de encomendar navios, navios brasileiros
com marítimos brasileiros.
Estranho representante teriam_nomeado os
marítimos...
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Sr.

Presidente, peço a palavra.
OSR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-St. Relator, V. Ex' tem a palavra.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Gos-

taria de perguntar ao depoente apenas o seguinte: V. S• é favorável ou contrário, entende
adequada ou inadequada essa questão da
desdolarizaçáo?
O SR. RICHARD KUEN -Sou favor~el.
O SR. RELATOR (Carlos Cliiaretli)- V.

s•

entende que ela foi útil-a todas as eJnpresas,
beneficiou mais algumas? Qual é, nesse particular, a sua análise?
OSR_RICHARD KLIE;N.:-:-:A desdolarização
é absolutamente necessária, na minha opinião, para o seto_r como wn todo.
O SR: RELATOR (CarlOs Chiarelli) quê

Por

O SR. RICHARD KUEN - Pari!i regularizar
a situação de diversos ariliãdores que estão
inadimplentes.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Então,
o benefício da desdolarizaçãó; a razão da ocorrência_ da_ desdolãríiação é que elª é instrumento capaZ de fazer com que os inadimplentes, graças a essa medida, paguem a ina~
dimplência? Essa é a justificativa?
O SR~RICHARD KUEN - Se V. Ex' me
permite; eu diria aié que os tribunais já confirmaram OOrreção legal, o fato de que a desdolarizaçã-õ pretendida pelos armadores está
sendo feita de acordo com a lci. Parece-me
que os tribunais já confirfuara isso, inclusive.

a

O SR. RELATOR (Cados_ Chiarelli) - Não
estou pedindo uma informação- jurisprudencíal, nem sobre matéria juridic::a. Parece-me
que não é o seu forte a matéria jurídica, como
vimos anteriormente. E quanto _as_ decisões
dos tribunais, elas ainda são incipientes, não
há trânsito· em julgado de decisão no Supremo. Estou perguntando sobre a sua opinião
o por quê? Qual é a conseqüência? Qual é
o volume dessa medida, que essa sim é a
sua área, V. S' é diretor finahcelro- de _uma
empresa, dir: que é favorável à desorganização.
Volto a dizer, que "amplitude ela teve? Que
consqüência ela teve? Que empresa abrangeU? Por que ela foi feita'? Quem está, na verdade, respondendo pela desdolari.tação? De
onde saem· os recursos?
O-SR. RICHARD KUEN - A desdolarlzação
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clusivamente da parte __do FRM, gerado por
navios brasileiros. próprios ou_ afretados. Pare~
ce-me que não há nada majs justQ. A Resolu~
ção_n"" 1 do Conselho Dir:~tor do Fundo de
Marinha Mercante, autoriza essa reversão, em
outros casos, o que me parece contrariar fron~
talmente o disposto em diploma legal que lhe
é superior, que_ é o Decreto_ nç _80.420.
Os motivos -qUe me levam a trazer esse fato
a esta Comtssão prende-se a que a maiài' be~
neficiária-desse dispositivo, creio a única na
época, era a Empresa Aliança, que precisamente nessa época, com diferença de apenas
dois meses, o Sr. Cótta deixava a Secretaria
do Coriselho para assumir a superintendêi1cia
daquela empresa. Temos um outro evento
ainda.

o_ SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Por
obséquio, quem ê o Sr. Cotta, quer dizer, qual
é,
verdade, nós riãO temos timta intimídade
com as pessoas dirigentes e atuantes nessa
área de Marinha Mercante, eu pediria que V. &
a identificasse melhor.

na

O SR. RICHARD KUEN - Ele é o Diretor
Superintendente da Companhia de Navegação Aliança, na qual trabalha o Sr. MauriciO
Santana.·
O SR. CARLOS CHIAREW -

Sr. Cotta,

qual é o pré nome, enfim ...
O SR. RICHARD KUEN -

Paulo Cotta.

Ó SR. CARLOS CHIAREllJ - Mora-onde?

_ O SR. RICHARD KUEN - Não _conheço
seu endereço. Trabalha na Companhia Aliança, no Aamengo, no Rio de Janeiro.
Antes de subitamente e para surpresa geral
do mercado se alçado a essa posição de Diretor Superintendente dã: Aliança, o Sr. Cotta.,
como já disse, era SecretáriO do Ccinselho do
Fundo..
·
-.- . _
.
Menos de um ano depois dele tranferir-se
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Qual
para a Aliança registrou·se uma transação cuê_Q_volume dessa operação?
riosa envolvendo as duas entidades. Trata~se
~ O SR. RICHARD KUEN - V. Ex' vai me
da Resolução 2 do Fundo_ de Marinha Merperdoar, mas eu não sei.
cante. Essa Resolução 2 permitia a Aliança
~Q __SR._RELATOR (Carlos ChiareUi) Não
tranferir para uma pequena empresa de cabotagem tê~ navios CJ!.le nãQ desejava, e, juntavoltarei, depois, ao assunto.
mente com os navios, livrar-se de dívidas com
O SR. RICHARD KUEN - Sobre a destinao Fundo de Marinha Mercante que totalizavam
ção do adidonal_ de frete de Marinha Mercante, _ L6__ milhõe_s de dólar~s. . "
-·
estralmei sempre as declarações do Sr. Paulo
Essas dívidas foram transferidas, dispenCotta, atual diretor Superintendente da Alian·
sando-se garantias correspondentes a 115%
ça. EnqUanto trabalhava como secretário do
desse valor, exigidas pelas Normas Gerais do
Conselho Diretor do_ Fundo d_~ Marinha Mer·
Fundo de Marinha Mercante. Segundo o Sr.
Paulo Cot:ta. nessa m-esma entrevista aqui, es~
cante, uma de suas tarefas, sem dúvida, era
de cobrar as dívidas dos armadores inadimses navios não v:aliam mais que 3 milhões
plentes. Qual a minha surpresa, quando, após
de dólares. (Página 2 da mesma revista, revista
· desligar-se do Conselho, o mesmo,- subitaNavegação, Q.e março de 86}. Desconhecemente, muda de posição e declara à imprensa
mos a evolução desse caso, porém a mesma
que a divida é indevida. Indevida sim é a resolurevista noticiava, em sua edição de 87, que
ção 1~ e única na sua gestãO. Esclareço que _ o comprador tinha se tomado inadimplente
o Fundo de Marinha Mercante não tinha, como
quanto a esse financiamento,
.
prática, eniitir resoluções diferentes da Suna·
O FMM tinha mais de_ OS$ Iõ n11Ihõe.s a
receber de uma empresa sólida, parte de um
mam , que já emitiu 1O mil resoluções durante
a sua história. É a Resojução 00185 de 22
grande grUpo, que certamente tinha condide fevereiro de 85. A lei brasileira, através do
ções de pagar seus débitos.
_Decreto n"" 88.420, então em vigor, determiA garantia que_tinha o FMM ness.es financianava a reversão para o armador brasileiro, exmentos era a solidez des_sa empresa, pols a
ela abrãnge as empresas que con.stru:íram naViOs nó -Brasil e que estavam indexados em
moeda estrangeira. Das cinc::o empresas que
atuam no longo curso eu acredito que a desdolarizaç8o alcance a toâãs eSsas empresas,
iildlisive ·as einpl'esas ·estatais: o Uoyd e a
DocénaVe. · · ----
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A Transroll, conforme já mencionado
aqui, no trá~go de longo curso, durante anos,_
Surpreendentemente uma pequena empre~ retomou da Europa com seu navio vazio.
Peço a V. Ex"__que notef!l o absurdo da
sa se dispõe a assumir essa dMda superior
situação. Uma das poucas empresas que não
a uss 16 milhões, e que ofere<:e como única
est{ivam inadimplent~s. que págava seus
garantia navios que valem menos de US$ 3
compromissos com o Fundo de marinha Mermilhões.
Cante absolutamente em dia:era oóiigada, por
Nem os poucos meses que Aliança ainda
força das resoluções que autorizavam a ope~
garantia o pagamento das prestações foram
rar, a vié:jar sempre da europa para o Brasil,
suficientes para que a nova propric.~ria se cacom seu navio inteiramente vazto.
pita1izasse para pagar os financiamentos.
E a garantia de 115% que é exigída pelo
o resultado prático de tais resoluções, que
FMM?
passo às mãos de V. E#', era o retomo em
Nunca gastei meu tempo em pesquisar a
lastro.
vida a1heia. Prefiro s_empl'e _tratar dos nossos
Cori'i efeffO a- Resolução/Sunamam n1>
negócios, ou_ curtir_ os meus filhos.
7.698/83 aútofiiOü-a Transroll a trafegar no
Instigado que fui pelo Sr. Santana a __relatar _ longo curso transportando veículos sobre roa verdade dos fatos sobre a minha empresa,
das sem carga somente no sistema RoU-On/
e que fui me inter~ss<mdo em saber o -que . Roii~Off', respeitadas as áreas dos Acordos Bitanto conversavam o _Sr. Santari.:t com Sr. Cal]Ç)te_rals dentro do que _estabelece a Resolu~.
ção n' 7.275.
Fínalmente, a última questão é sobre a Re~
A Resolução n\> 7.275/82, por sua vez, alterasolução n" 9.943/88, amplamente discutida
va à de n~ 6.152fl9, para alcançar com a excluaqui, nesta Casa, pêlo Dr. Maurício Santana:
são do escopo das conferências. "Veículos soPretende o_Sr. Maurício Santan~:~ rotWar de
bre rodas,_ sem carga, em quantidades acima
irregular a resolução 4.493/88, que admitiu
de 200 (duzentas) unidades, _ou carregamena TransroU na Conferência Brasii-Europa-Bra~
tos completos, acrescidos do complemento
si!.
contratual de peças de reposição imediata reSobre isso tenb9 a esclarecer, inicialmente,
ferentes aos citados veículos, até o limite máxique a Política Naciona1 de Navegação e Marimo .de 10% __çio valor FOB contratual desses
nha Mercante, e um documento resultante de
_ve1culos. embarcados em um só navio tipo
amplo debate de todos os setores interessados
Roli-0!1/Roli-Off'.
na navegação, inclusive sindicatos de maríti~
Assim, a Transroll somente podia transpormos, usuários, empresas de navegação e Go~
tar veículos sobre rodas sem carga.
vemo. Esse documento, em seu art 31', incfica,
O r~. come;;_ o Brasil _não import.a _veículos,
entre os princípios báSicos ae sua estrutura,
estava a empresa condenada a retomar em
o seguinte:
lastro.
Isso foi objeto de inúmeros protestos dos
"II- igualdade de oportunidade no
exercício das atjvidades da navegação usuários-, tanto importadores, quanto exportamercante, mediante tratamento equitati- dores, pois os primeiros se viam sem o serviço
vo às empreSas brasileira.? de_ n?'v~ga~ de boa_ qualidade que prestamos, e os segundos; tLnham_s~s custos on_e_rados pelo retorno
ção;"
vazio, a ser coberto pela pernada de ida.
Apesar disso, a Transroll conseguia com~
O art. 4°, por sua vez, relaciona os objetivos
petir, reduzindo seus fretes e ajudando a esda Política, entre_ os quais;
coar nossa exportação. Uma das coisas foi
'"II- redução de custos, contnbuindo
a jumborização do navio que nós realizamos,
para a expansão das exportaçõe_s brasi- a que já me referi. Mas a Política Nacional
leiras e para a diminuição dos preçoso de Navegação e Marinha Mercante, apesar de
finais dos bens no abastecimento inter~ ainda não sintetizada aí estava a exigir.
no;"
M 3 9 - D- igualdade de oportunidade,
mediante tratament_o e.quitativo às empresas
Temos um caso aqul, que são os perfilados
brasileiras.
da Rede.._
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próprta devedora declarava que os navios não

dução de custos, via de: conseqüência, de fre-

chegavam a valer QS$ 3 milhões.

tes.
A participação da Transroll foi mais um_ sucesso, limitado apenas pela restrição que lhe
foi imPosta, o llmtte de 5%.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Por
obséquio. Essa frase:."posteriormente, ein ra~
zão da medida judicial, a que me referi anterionnente, de nossa iniciativa, a Kommar entrou para esse rol dos adimplenteS". A que
v. s• eStá se reJ.;rindo <;!qui~
O SR. RICHARD_ KUEN - Estou me refe_dndo ao f~k> de que procurei uma solução
para a dívida do Karisma, que nós já abordamos anteriormente..

e-

"III-aumento da competitividade da
Navegação Mercante Brasileira do_ Transporte internacional;"
Tem os· aqui o caso da Fiat
IV- "incrememento da participação
das embarcações de registro brasileiro,
operadas por empresas de navegação,
nas receJtas e fretes geradores pelas ativi~
dades de navegação mercante, no inter~
câmbio comercial interoacional do país;"
Permito-me analisar, de inicio, a Resolução
n<> 9.943/88, no cOnteXtQâQs_dispositivos da
Polítca Nacional de Navegação e Marinhas
Mercantes do Bras1l.

Assim, dentro desse espírito, foi baixada pe!a Sunamain a Resoluçã<;> n1> 9.101/86. que
beneficiava a Kommar, a Cornada! e a Transroll. Abra~se parênteses para informar que eu
e Washington Barbeiro somente adquirimos
as ações da Kommar maís de 1 (um) ano
após a Resolução n1> 9.101~
-- Repetiri.do, a resolução_ alcançava três emPresas, entre as quais a Transroll.
O fato é que a Tran_sroll~ por ser a única
empresa adimplente entre as alcançadas pela
Resolução n1> 9.101, irúCiou, imediatamente e
com pleno sucesso a operar.
A medida- foi, nã época·, aplaudida pelos
usuários que perceberam o óbvio: maior co'!!_~tiÇão sigrii~ava melhoria de serviços e re-

OSR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Sim,

e:

ma.SV.-S• ãQorã volta a referir, por iSsO_ que
não é questão de insistência. v. s~ é que-traz
o assunto de novo.

O SR. RICHARD KUEN -. Eu justamente
não li essa parte.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- E ao

trazer o assunto de novo exige um esclareci~
menta, inclusive dá uma conseqüência prática. v. s~ diz_ que pel~ medida judicial a que
me refer~ como se algo fosse já resolvido,
esclarecido, liquidado;- informado, de nossa
iniciativa a Korrimar entrou péira o rol dos
adiffiplentes. Então foi essa medida judic;:ial
que acertou uma empresa inadimplente, fazendo com que elâ ficasse adimplente, e colo-cando-a no rol das benefiCiárias da resoluçã-o.
Então como é_ gue é essa mecânica? Nós vamos ter que Voltar ao assunto. V. S• vaj .ter
que explicar, porque V. S• re_tomou o assl.ÇltO.
Ou V._ 5' .não sabe? E aí nós resolvemos a
questão de pronto.
s~i

_o que

- . O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Não,

O SR. RICHARD KUEN -:- Eu
já falei.

não, mas aqui nós estantos num outro capí_tulo. V. S• retomou, ot.i anteriormente V. S•
deu uma informação de_que havia_uma ação
judiCial. Pergúntou-se que ação era,_ as conseqüências, contra quem, e V. s~ entãO chamou
wn assessor que o substituiu no depoimento,
e V. S• ficou como porta-voz, e V. S• deu uma
série de informações. Mas aqui V. S' rm9.m~
o assunto, e o faz de uma maneira mais do
que importante. v. s~ dá a solução adminis~
"t:rãiiva,. firianceirei, empreSarial da questão, já
dizendo que a empresa se benefiCia -de uma
medida tomada, porque houve uma medida
Judicial a qual se referlu antes, e que consegUiu
mudar a natureza da situação, a natureza fi~
nanceira, de inadimplente a empresa passou
a acfimplente. Eu não estou discutindo qual
foi a medida, qual o_resultado. Eu quero que
V. 5' nos explique o que é isso. pai-que milagre
só Jesus Cristo.
V. S• se limita ~ que está escrito aqui?
O SR. R1CHARD KUEN-V. EX' me permita
dizer o seguinte: considero, áêntr6 dõ- meu
conhecimento jurídico, e aQUi estou falando
por mim, não pelo meu advogado, porque
não_ o consulte~ fui eu que escrevi esse pare-

_
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cer, que ao estar a ação sub judice, eu faz
o que podia fazer para honrar o _compromisso
que julgo que a empresa tem. E por iss_o julgo
que estpu agindo corretamente, e usei a palavra aqui adlmplente.
O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli) - V. S•
entenda perfeitamente a pergunta: eu não es.
tau discutindo jdooe_idad.e_,_ seriedade, o seu
juízo critico de consciência, isso é u·m Proble-

ma que não está em pauta, nem estou de
maneira nenhuma questionando. Não se trata
aqui de acusação, trata-se aqui de elucidação,
depoente é para depor, depoimento ê-para
informar, sobretudo quáhôo traz escrito um
texto, e já chega o texto_com uma conseqüência de um fato anteitiormente _referido.
Então, o cjue está se faieil.do aqui não é um

julgamento,-se está pedindo e cobra:od_o_ uma
informação. É por sua livre recreação, por seu
entendimento, digamos- assim, V. 8' é advo-

gado?
O SR. RICHARD KUEN_- Não Ex', eu sou
economista.
O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi)- Então.
V. S• faz essa afirmativa aqui, de que a empresa
deixou de ser inadimplente e passa a integrar
o rol dos adimplentes como uma manifestação sem, digamos, fortalecê~ la com uma garar:rtiajuridica, é o seu enteodimerito particular
e espontâneo? Ou V. S• diz isso pOrque disso
decorreu alguma conseqüência empresarial,
negocia] ou financeira? QUer dizer, a <lção_fez_
a empresa sair da inadiinj:>lência para a adimplência e com ísso está sob o amparo, sob
o guarda-<:huva da resolução? EsseJato aconteceu? A empresa foi _entendida como adirnplente?

O SR. RICHARD KLIEN -Esse julgamento
de adimplente ou não para usufruir os benefícios _da resolução_, acho _que deveria ser da
Sunamam_ e ela não canc~lou a resol~ção. ·Eu gostaria de esclarecer o seguinte...
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -A pergunta é a-seguinte: ela _albergou, ela abrigou
a empresa dentro daquelas por ela entendida
como adimplentes, tiveram algum tratamento
a respeito como tal? A Su!iámam i:Olisiderou
a empresa cpmo adimplente a partir dessa
ação ou não? Ou. é V. S• que esUí' COrisiderando? É isso que eu...
_ _

O SR._ RICHARD KLIEN -:- Eu que estou
considerando e gostaria de esdàrecer, gostaria de acrescentar a esse depoimento, embora
não esteja escrito, porque isso aqui, realmente
como V. óc"' Vêem, é o meu texto qüe preparei
para ler aqui, gostaria que constasse do meu
rJepoirnento o seguinte:
~'Entrou para o rol dOS ã:âiniplentes e
está, portanto, tratando _do assunto sub
j'udice."

O SR. PRESIDENTE (José (gnádo Fer.reira)
- Mas não é possível. v. s~ acaba de dizer
aqui o seguinte: posteriormente, em razão da
medida judicial a que me re[eri anteriormente,
de nossa iniciativa, quer dizer, em função disso, em face dessa medida, a Kommar entrou
para esse rol dos adimplentes. Quer dizer:

"Kommar e Cómodãl não pudl:!rarn se
beneficiar da resolução por estarem inadimpleiiles. Posteriormente, em razão da
medida judicial de V. S•, a que V. 8' se
referiu, d_e suª iniciativa, a Kommar entrou para o rol das adimplentes."
-QUer cfuer,- V. S• di~se que elà era inadirn~
plente em razão de um provimento de jurisdição__que decotreu da medida judic:ial que V. 5'
propôs ela passou a ser adimplente. Como
é que foi isso?
·
Embora a referência seja sobre a matéria
judiciãl, mas é uma Questão de fato. V. s~ disse
que- ela era inadimpleilte e se tomou adimplente. Como é-Que foi íssO?
lssg _é Importante porque não pode ficar
um j:~~o sacado do vazio, do nada, se V. S•
o redigiu, redigiu em face de _Um__ fato que:
V. SI> tem ConhecimentO:
Eu querO adv_ertir V. ~ que Y, _S• está sob
juramento e_ está lendo um texto e não está
protegido contra as incursõeS eventuais para
esclarecimento de,ss_e text_o partindo dos Srs.
Senadõfes;-E"se
disse que rédigiu o texto,
não o redigiu seqUer cOm o auXíJio de advogado, rediQíU pe5soa1mente, e não sabe expli·
cá-lo, V. S• roçã: faixa -do perjúrio pO[-que
afirrilou qUe s6 diria a verdade e chega aqui
fazendo uma afirmação que nãO tem sustentação.
Quer dizer, essa afirmaçãó :Sêm suStenciÇão,
se ela não encontra respaldo, V~ S• não pode
esclare-cê-Ja, V. S• come-ça a tocar na área do
perjúrio, do falso_ testemunho.

v.-s•

a

O SR. RICHARD KLEIN -

Eu acredito,

E.xm? Senador, que a empresa tomou as ações
necessária_s para estar adirnplente. Daqui Para

a frente cabe a decisão da Justiça determinar

o seu julgamento~
O SR. PRESIDENTE-(José Ignácio Ferreira)

- Quer -dizer que ela entrou em juízo objetivando estar adimplente. Então, ela não está
adimplente: é isso'!POrqüe se está, depois de
ter tomado a medida judicfal, houve l,lJTl provimento de_luriSdição, transitou em julgado,
quer dizer, houve urna sentença, houve um
acórdão. Transitou em julgado, ou seja, contr;o~
o qual não há mais re('•Jrc:.-., ~ -::::~~ :-;..c~.imente
produziu a situação de adimplênda e v. s•
também sabe o que é.
Estou esdárecéndo esses fatos porque V. S'
os está afirmando, então tenho que buscar
de V. St urri~ esclarecimento mais profundo
acerca deles e v:-s• rião está djmdo.
Então, em virtuÇe da medida judicial, ela
que não era adimplente, que era inadimplente,
tomou-se adimplente, ou está em vias de se
torhar adimplente. E V. s~. então retifica O seu
texto.
- -_O SR. RICHARD KUEN - Está em vias
de se tom?!r adimpleJJ,te. Muito_ obrigado, Se-:
nadar.
O SR I?RESI_DENTE (José lgnácio Ferreira)
-Quer dizer, o que V. S'_disse, portanto, não
é verdade. O que V. s~ disse não é verdade,
ela não é adimplente, ela está em vias de ser
adimplente.
É assim'?
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O SR. RICHARD KLIEN- Eu absolutamente não procurei fugir da verdade, mas acredito
que os termos em que v. s~ está colocando
a questão estão mais corretoS e eu gosta!la
de substituir esse texto aqUi, se V. ~ me permitisse e dizer que ela está tomando-se ou
está, corno disse V. Ex~. em vias de se tomar
adimplente. Eu julgo realmente que a empresa
estava inadimplente.

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferrefra)
- E continua inadimplente.
O SR. RICHARD KUEN dimplente.

E continua ina-

O SR. PRESIDENTE (J0sé-1Qnácio ~freira)
- Multo bem, então, o que V. s~ disse não
é verdade. Tem a palavra o eminente Relator.
O SR. RELATOR (Carlos Chiar~lll) -Sr.
Presidente, por essas e por outras, acredito
que seria da mais absoluta necessidcide, até
~ para evitar porque_ o nosso propósito
aqui não é perseguir nem intimidar quem quer
que seja - falhas no depoimento, imprecisões. quem- Sabe lapsos de memória, coisas
dessa natureza, que ademais da petição já feita
pelo Senador José Paulo Biso!, em termos
de que requisitássemos a inicial desse preces~
so, acredito que teremos de ir da inicial à terminal, em termos de até onde está o processo
- não sei, Porque até agora não sabemos.
Ele deve estar se desdobrando. Não sei em
que momento processual está-se vivendo.
Acho que é fundamental para que, ao invés
de ficarmos nesta espécie de garimpagem,
como dizia V. Ex', possamos ter esse doeu·
menta, o que facilitaria muito a questão. Saber
onde, perante que foro, parece-me que até
consta aqui, perante o Juízo_ Federal, solicitarmos, providenciarmos, porque não, a cópia
autenticada para termos aqui a documentação.
-

O SR. PRESIDJ;:N)'E"(Jq~é)gnáci_o Ferreiral
A Presidência determina à Secretaria as

providêrlcias no sentido da formãiização desse
pedido com vistas à obtenção desses elementos de informaÇão.

V. S• continua com a palavra.
O SR RICHARlJ KUEN - A Resolução n?
9.1 Of, no entanto, era provisória. A Sunamam·
agia com prudência. Apesar de saber que a
política nacional -de navegação em marinha
mercante modernizava o nosso meio naval,
preparando-o para o sa1to em dir:eção ao futurO que se_ $egUiria, a Sunamam implantava
com sabedoria.
A Resolução n9 9.101 demonstrou o_ seu
acerto, resultando, desde logo, em melhoras
de preços e redução_de_cusiciS. Era necessário,
no entanto, amPliá-la. A política a que me já
me referi já havia sido sintetizada. Seus _objetivos teriam de ser perseguidos, o tratamento
equitativo entre empresas teria de ser implementado, a reduçio de_ custos, o aumento
de competitividade e_ o aumento de embarcações brasileiras nos tráfegos tinham de ser
providos~·

Ora, quem estava, efetivamente, usando a
Resolução n9 9.101? _Quem estaVa sendo dis-
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p_ara·-aqueles tráfegos, cancelando os afretamentos.
Vejam V. Ex"" que, com tal medida, e o Sr.
Maurído Santana conhece bem o negócio naa
gos? A Transroll. A Transroll valeu-se imediatamente da resoluç~o n 9 9.101. A Transroll
vai para saber disso,_o que vai ocorrer é, de
que estava sendo inicialmente obrigada a reInício, a substituição de navios estrangeiros
tomar seu navio vazio da Europa e depois
afretados por outros do mesmo tipo.
Po_steriormente, à medida em que o Transda 9.101 estava limitada a participar em 5%
rõíJ receba os navios que tem construção, hados fretes da Conferência. A transroll que já
havia reduzido o frete unitário de veículos da
verá a substituição dos navios estrangeiros por
EUropa de 560 pafa 180 dólares. Ã -Trai-isroll
navios brasilefros, com tripulações brasileiras.
Vejam V. E:xoS que, sob E!sse pretexto, a Alian·
que era a empresa que mais construía navios
ça não poderá desativar novos navios. Terá
no Brasil.
que arranjar o_utras razões para desempregar
Assim, no contexto da política nacional de
marinha mercante, as resoluções n?5 9.942/88
marítimos brasileiras.
e 9.943/88 eram Conseqüêridas 16gicas âa
Um outro aspecto intereSsante é a êofase
atuação da Transroll em face da Resolução
que-ã Aliança dá ao fato de, na BEB, opera~em,
n~' 9.101. e toâos do- setor tinham conhecido lado estrangeiro,- 22 empresas, em oposimento disso. Todos as esperavam. As resolução a 2 brasileiros.
ções incriminadas pela Aliança só surpreenOs eU:ropeus, tanto govc;!mOs como armadare:;;, têm uma milenar experiência de navederam a ela própria. É claro que todos os
interesses prejudicados reagem. O cartel, cogação. COnhecem todos os segredos da ativimo um todo, protesta, mas só a Aliança prodade.
moveria uma campanha milionária como a
PID:ece pelo menos estranho que manteque vem desenvolvendo e tentaria jogar lama
nham 22 empresas nurri tráfego, qUando o
sobre tantas pessoas, empresas dignas e entirentável, segundo alega o S~:. Maurício Santa~
dades dignos e competentes._
na, seria_ a participação de duas.
O que fizeram, na realidade, as Resoluções
. O~_ será que 6 e5trariho é man~er apenas
nÇIS 9.942 e 9.943? A Primeira estendeu a todas
2 empresas num tráfego que, para os euroas demais empresas os direitos que eram das
peus, comporta 22?
empresasralro, dando-lhes, a todas, a prerro-A explicação aparece no mesmo-depoimengativa de transoportar veículos sobre rodas,
to, quando o Sr. Maurício Santana inslste que
de ir em qualquer p-orto, indiferente de linhas.
as conferências são cartórios.
sem retirar-lhes quaisquer outras vantagens.
O que havia Exm>?S Srs. Senadores, exataA segunda outorgou a Transroll o direito de
mente eram empresas privilegiadas por cartófiliar-se à Conferência BEB, negociandO com
rios. Isso -é o que o _Sr. Santana defende. O
as demais empresas conferenciadas Uoyd e
privilégio cartorial que tinha o seu empregaAliança a sua cota.
dor.
A Transroll e o Uoyd atenderam às determiOs eurOpeUS mantêm 22 einpresas nesSe
nações da Sunamam· contidas nas resoluções
tráfego para estimular a competição entre elas.
e em ofícios que chegaram e chegaram a um
Para evitar a fossilização de suas máquinas
acordo. A Aliança, porém, insurge-se contra
aQmin~tr~vas através de uma atividade cara Sunamam, a quem compete, por força do
torial. Não há privilégios. Há a boa adminisDecreto n' 88420, de 21-6-83:
·
tração, o navio bem especificado, o bom exeCl:!_tivo~ a i?_oa trip~ação e, fina1mente, o bom
"Art 6• ····················-····---··--··· preço _e_ o_bom serviço. Só assim suas riquezas
XI- coordenar a participação das empresas nacionais de navegação nas con- escoam e invadem os mercados do resto do
mundo.
ferências internacionais de frete e nos
Yt1~- ;~c:ma -rázão a Aliança investe contra
acordos de rateio de fretes e cargas.
..............................................................-~ a p_artiCipação do noyo meffibro da BEB. Ela
vem sistematicamente sendo beneficiária e vf.
tima dos próprios privilégios. Beneficiária pOrque esses privilégios proporcionavam-lhe vanEm lugar de obedecer à lei investe tempo
tagens. Vítima porque os mesmos privilégios
e dinheiro tentando desmoralizar a Transroll.
lheS retiram ã agilidade, a capacidade de trabaExaminei a Resolução n~ 9.943/88 como
lhar e qe perseguir a redução dos preços e
resultado lógico da Política Nacional de Maride ()ferecer os melhores serviços.
nha e Navegação Mercantes.
_Vítima de seus próprios privilégios, perde
Permito-me agora pedir a boa vontade de
asllcitaçàes feitas com respeito à lei, conforme
V. ExfS para analisar alguns tópicos do depoia
já tnencionei anteriormente.
·
·
menta do Sr. Maurício Santana sobre essa
Vítima de seus próprios p-rivilégios, quando
mesma Resolução no 9.943. _
os vê reduzidos e é _obrigada a trabalhar _para
Alega ele que a participação da Transroll
c;Ompetfi, não tem fOrças Para fazê-lo e inicia
na BEB vai significar a substituição de navios
campanhas, como a que dirige contra a TranSbrasileiros que ali estão por outros afretados
roll.
no exterior pela Transroll, com o conseqüente
E. além de campanhas, agindo à margem
desemprego de marítimos.
da_Le:i, quando perde uma licitação, após o
Nada mals falso.
julgamento, ainda se peiTT'lite apresentar proTanto o Uoyd como a Aliança têm navios
postas e a pressionar o órgão promotor, conestrangeiros afretados. É facílimo- remanejar
forme ocorreu. no caso da Rede Ferroviária
um outro navio nacional do tráfego da BEB

criminada? QUem estãVifreduzindo õs'custos?

Quem tinha possibilidades de aumentar o número de embarcações brasileiras nos tráfe-
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Federal, mencionado em ITtinha apresentação.
Sobre o parecer técnico do BNOES:_
Sendo parte interessada a Transroll, eu não
tenho conhecimento do relatório, razão por
que estranho_ a violação do sigilo bancário,
evidenciada pela posse pelo Sr. Santana, de
tal documento.
-AfijTI'la o Sr. Maurício Santana (pág. 37, ·1~
volume) que o relatório, entre outros documentos, Chegou-lhe às mãos, sem indic~r a
origem.
PeÇo a V. ~ que oficiem ao BNDES para
apurar se foram entregues cópias desse documento a_ pessoas estranhas ao Banco e ao
Sr. MauríCio-Santana, ou ao Sr. Paulo Cotta,
atual diretor superintendente da Aliança e exsecretário do Conselho Diretor do Fundo da
Marinha Mercante, para que declinem o nome
da pessoa que lhes entregou o mesmo docuw
menta.
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
--A Presidência deteiTT'lina à Secretaria qúe
fique atenta a esse detalhe do depoimento,
para efeito-das providências que a Presidência,
d~e logo, defere.
-O SR. RICHARD KUÉN -Devo esclarecer,
entretanto, que o primeiro projeto foi apresentado em 1984, quando a empresa tinha apenas 4 anos de operação. O relatório, segundo
suponho, deve ter tomado por base os elementos de 80/83, que, obviamente, não apresentavam os resultã:dos de uma empresa madura como a TranSroll é atualmente.
A empresa vi~ha, entretanto, en1 uma eyoluM
ção natural de organizaçio administrada de
form.a ágil c;! mod_ema, razão pela qual melhorava sua performa:nce.
Os questionamentos, as exigências feitas
pelo Banco, ao longo do processamento do
projeto, contribuífam para essa melhoria, pois
provocaram correções de rota. /\o mesmo
tempo os resultados positivos da empresa davam-lhe as condições económicas necessá~
rias para apriinorar Seu quadro executivo, o
que provocava novos e rápidos avanços.
DevQ acrescentar a_inda que, posteriormente_ ao projeto de 1984, a empresa-obteVe novos
contratos, sendO"o mais expressivo, aquele as·
slnado Com a FOrd visando o transporte de
caminhões para os EstãàõS Unidos:- Dlluiu-se,
com isso, o risco relativo à eXistência de apenas um grande cliente principal.
Assim nos anos posteriores a 1986 modificou~se:

-o- perfil de geração de receita;
- a cap~cldade de av~iação de resultados_
operacionais;
- a capacidade ailminstrativo-o(géltlizaclonal·

_:_a capacidade técnica para acompanhar
projetas necessários à expansão da empresa
A jumborização do Pioneiro, feita com recursos próprios em estaleiros brasileiros, supervisionada por quadros_da empresa, é mais
um capítulo na história da Transroll. Essa obra
aumentou a capacidade do Pioneiro, de _1. ~ 97
veículos para 2.146 veículos. Reduziu o frete_
unitário· em tomo de_30%, possibilitando à
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Transroll repassar a seu diente 26% de redução no frete.
Ela, a jurnborizaç:ão, demonstra_ que a
Transroll do projeto de 1986 não cOntinUava
a ser a mesma do projeto de 1984.
É importante esclarecer que essa talvez seja
a únic:a obra feita com recursos próprios na
história da Marinha Merç:ante Brasileira, essa
jumborização do navio Ptoneiro.
É preciso notar ainda que o navio do projeto

de 1984 estava vinculado_ao tráfego para a
Argentina, que, durante o estudo chegou a
uma quase paralisação. Dai a retomada pelo
GOVerno da política econômica do Cone sul,
que originou acordos que, atualmente, estão

sendo assinados.

Talvez, por essa razão, as conclusões de
que a empresa gerava recursos negativos e
de que o navio era inviável economicamente.
/Y\as, como já disse, não tenho conhecimento
do relatório.
A Transroll, no entanto, pagava o preço do
Pioneiro-e mantinha em dia seus compromissoS. Sendo, como é, urna einpresa que tem
crescido somente com a incorporação de seus
próprios lucros, se geras:se efetivamerite recursos negativos teria simplesmente falido, o que,
é fácil de ver, não ocorreu.
Quanto ao segundo projeto, o de 1986, a
Transroll, além de maior experiência, já tinha
novos perfis técnicos e e<:onômicos financeiro
e uma nova relação de clientes.
Já, por outro lado, havia aprendido também
que um navio vinculado a um só tráfego pode
inviabilizar-se por problemas conjunturais desse tráfego.
Os navios devem ter a possibilidade de remanejamento.
O projeto de 1986, em conseqüênda, apresentava uma operação integrada para diversos
tráfegos, o que justificol.l. plenamente a concessão de financiamento para dois navios de
12.400 TPB, cada um.
A prova do acerto da decisão: do 6anco
é que, já em 1986, a Transroll utilizava nos
tráfegos das Américas três navios somando
26.800 TPB e hoje opera, nos ·mesm·os tráfegos, quatro navios que, juntos, alcançam a
36.100 TPB.
..
Ante tais números, não vejo como lançar
suspeitas contra um -corpo técnico reconhecidamente íntegro e competente como o do
BNDES.

.

.

Fmalmente, quero agradecer a V. Ex"' terem
atendido ao meu pedido para prestar este depoimento, através do qual, respondo às perguntas que me forem feitas e prestando os
esdareciemtnos aclidonais que, eventualmente, se façam necessários, pretendo apresentar-me e os informar, da empresa de que faço
parte, e espero ter demonstrado, através de
fatos, documentos e argumentos que:
-acreditamos nos marítimos e nos estaleiros brasil.tiros;
-que a Tansroll é a empresa de navegação
que mais constrói navios neste País;
Transroll é a empresa que, privada no setor
de carga geral, mais constrói navios neste Pafs.
Estou refificando o que está escrito.

- qué somos contra o afretamento de navios estangeiros e só os afretamos· em face
da inexistência de disponibilidade de embar~
cação RO-RO brasileiras para afretamento;
-que quando há disponibilidade, afretamos navios na..clonals, como comprovam os
afretãrrientos dos navios Autovia e Autoestrada, do Uoyd Brasileiro e P-o Gradeia Ferraz,
carregando, hoje, os- perfilados na Polónia a
que me referi anteriormente;
...:....qüe, quando acionistas menores da
Transroll adquiriram o controle acionário da
Kommar, a primeira, imediatamente, concedeu o afretamento de .um navio estrangeiro
que mantinha na_linha_Chile-Perll, substituindo-o pelo nacional Karisma, tomando em afretamento à 2• empresa;
-qUe, Por tais razões, o relacionamento
da Tra:nsron com os marítimos é de tal ordem
cjue, quando da greve da categoria, em março
de 1987, o Pioneiro foi dos poucos, talvez o
único, ·naViO não palaralisado petas grevistas;
- -que o universo da navegaç.ã_o é pequeno,
razão pela qual conheço todos os seus mem-bros, sejam funcionários do_ Governo, sejam
das empresas privadas se cOnhecem e, em
decorrência do que tratamos diretamente com
os funciOnários dõ Governo, Sem necessidade
de iriternie<fiários; ~ ·
-que, a nosso ver, o que .existe é uma
tentantiva de escâti.dalo provocada por parte
da empresa Aliarl.ça, para evitar a sadia competiçãO- n05ei0-da Conferência Brasil-Europea-Brasn, afastando a nossa empresa desse
tráfego;
-- - .-::
-que, para isso, a referida -empresa se utiliza de um seu furiCii:márió, o sr: Maurício Santana, o qual foi repudiado pela sua própria categoria, o Sindicato Nacional dos Oficiais de
Máquinas da Marinha Mercante;
--~(flfê;- ainda com o mesmo objetivo, a
Aliança lança mão dos préstimos do Sr. Paulo
Corta, que assumiu uma de suas diretorias,
imediatamente após deixar a Secretaria Executiva do Conselho Diretor do fundo de Marinha Mercante, cargo que veio favorecer a dtada empresa com a Resolução n9 1/85, que
contraria a legislação;
---:-que, chega ao atrevimento de tentar utm:
essà-digna -comissão como in$1:rumento
para a consecução de seus objetivos;

zar
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como uma maneira de fazer uma crítica pela
qual não se responde, ou o depoente retira
expressamente e nega o que _está escrito aqui;
porque se confuma... Aqui_ está uma acusação
violentíssima; estou lendo e qualquer um lê.
Consuho V. ~. Sr. Presidente; V. EX" tem
o texto na mão? Não lê claramente o que
está escrito aí?
O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- Perfeitamente, todos os Srs. Serladores
têm.

O SR. REIJ\TOR (Carlos Chiãrelli)- Então,
eu gostaria que o depoente, antes de mais
nada, diga se confirma - porque também
não é um engano escrever 4 linhas com uma
acusação violenta a uma pessoa e depois fazer
um tracejado, que não elide a leitura, ao contrário, fica perfeitamente claro- ele confirma
o que estã dizendo aqui ou, também nesse
ponto, se retrata.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)

-v. s~ tem a palavra.

O SR. RICHARD KUEN -Eu risquei o Q.ue
está escrito aqui ·exatam~n~e porqu_e ~ão gosto
de levantar acusações que não posso_ provar.
Agorã, este fato é conhecido no mercado, mas
eu não gostaria que constasse do meu depoimento, tanto é que está riscado.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
...;,_ Quer dizer que v. s• suprime o texto do
parágrafo que começa: "que o Sr. Paulo Cotta. .. (até) ...empresa"?
---

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Não,
Sr. Presidente, volto a dizer. Está no texto, é
absolutamente legível, tranqüilamente legível;
ou retira e_ nega - porque__essa história de
que é conhecido no mercado não me interessa, está, aqui, uma acusação contra a honra
de uma pessoa que vai ficar nos Anais, porque
a maneira de excluir não booa o fato; está
escrito aqui, qualquer pessoa lerá - então,
ou retira expressamente, pocque dizer que não
encampa porque não tem provas mas ao mesmo tempo-deixa escrito para que todos leiam ...
quer dizer, que diabo!

·-O SR. RICAARD KLIEN está e"sCrito.

O SR. PRESIDENTE (José I!;Jnácio Ferreirã)
- V. Ex!' tem a palavra.

-

O SR. RElATOR (Carlos Chiarem) -

Si:

Sr.

Presidente, é que, aqu~ entre o parágrafo anterior e o que começa a ser lido agora, há um
parágrafo Qe 3 linhas que eu gostaria de elucidar bem; está escrito nitidamente legível eco~
traços por cima, no qual há' uma acusação
extremamente _contundente com relação à
pessoa, que é acusada de promover suborno
e de agir contra o Woyd Brasileiro, etc. A questão que me preocupa sobremaneira é a se~
guinte: isto foi escrito aqui e apenas pardaTmente grifado, como se fosse anulado, mas
deixando claramente, para que se pudesse Jer,

- --

0 SR. RICHARD KUEN - Eu não ü. está
riscado e eu não depus isso. '

Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. RElATOR {Carlos Chiarem) -

1461

EU retira o que

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Feireira)
Perfeitamente.
Tem a palavra o eminente Senador Itamar
Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO:__ Eu acho que
V.S•também terá que retirar o outro parágrafo,
porque nesse caso_também-_não podemos
e.oncordar "que chega ao atrevimento _de tentar utl1izar essa !digna Comissão como instrumento para a consecução de seus objetivos";
isso,_ também, nós naõ aceitamos. V. S• quer
manter isso também que está escrito aqui?
"que chega ao atrevimento de tentar utilizar
essa digna Comissão como instrumento para
a consecução de seus objetivos"? Com isso,

1462
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também, v. s• está levantando sobre a Comis~
são uma suspeição que não é verdade!
O SR. RICHARD KUEN -

Não, não estou

levantando nenhuma suspeição sobre a Co~
missão. Tanto é que fiz questão de vir aqui
depor.
O SR. ITAMAR FRANCO- Por favor. (;'om ·

relação a _esse parágrafo se quer deixá-lo, é
um direito que tem. Se quis~r, pode deixá-lo.
O SR. RICHARD KUEN -

Se está dando

esse entenc;Umento, perdoem-m_e, porque não
é esse o objetivo. Tanto é que pedi para vir
prestar esclarecimentos a esta Comissão. Não
estou levantando nenhuma susPeiÇão sobre
a Comissão. Portanto, gostaria de riscar esse
pilrágrafo.

-

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Pedeitamente.
O SR. RICHARD KUEN -

Conforme expli-

que~ fui convidado na quinta-feira. Trabalhei
todo o final de semana, inclusive à_ noite _por
isso, peço para retificar esse mal-entendidO.
-que a Transroll convive harmoniosamente com todas as suas cc-irmãs nos tráfesgOs
Chile-Peru, EUA e Mediterrâneo, mas lamentavelmente tem que enfrentar esse tipo de procedimento quando se trata da Afiança;
-que, ao contrâri.o da Transroll, a Aliança
prefere as tripu1ações estrangeü:_as , afretando,
de forma pecu1iar, os navios Laplandia e Gotlandia, construidos no exterior, ditos da propriedade de empresas liberianas e manipulados por uma subsidiária da referida Aliança
na Europa, -denominada Aleuropa;
-que afreta tais navios apesar de haver
posslliilidade de ampla oferta de- navios dos
mesmos tipos no mercado brasileiro;
-que a Resolução n9 9.943/88, pela qual
a T ransroll foi admltida na Conferência BEB
obedece as linhas mestras do Plano amplamente debatido pelas empresas de naveQação.
Constam, ainda, papéis que ficaram xerocopiadas por baixo, mas que deveriam vir por
cima. Se V. & me permite, eu gôstaria de
terminar.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
- Parece-me: que V. S• encerra, aqui, o seu
depoimento, porque no último parágrafo diz:

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-V. S• não leu, mas mantém as páginas de
números dez, onze e doze no depoimento?
O SR."RICHARD Ki..lEr'f..:... SãO mantidas.

O SR. ITAMAR FRANCO- Sem qualquer

corteçâo?
O SR. RICHARD KUEN -

Apenas na de

rt> 12, na última folha, consta um convite para
a1nioço.- Gostaria de deixar o telex ao qual
ia me referir, porque é um telex do Dr. Karlos
Richbieter convidando-me para um almoço.
Pensei que seria um bom exemplo para trazer
aos_ senhores de_ como lídamos com autoridãd_es freqüentemente. Peço que seja anexado
aos autos o telex a respeito de um convite
para almoço 'do Dr. Carlos Richbieter, em qUe
S. Ex' demonstra ser normal almoçarmos.

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
-V. 8' terminou a sua exposição?
Ci SR.. RICHARD KUEN -Terminei, EX'
· e _a9t.:a~~o ma~ uma vez.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
-Em face do adiantado da hora e na iminên·
da do momento de abertura dos _traba1hos
da Constituinte, a Presidência encerra a presente sess_ão, convocando uma outra, para
amanhã, às 9 horas e 30 minutos, para dar
continuidade ao depoimento de V. S• A. Presidência retifica. Ela não encerra a sessão, mas
suspende os trabalhos da presente sessão,
dando-lhe continuidade, amanhã, às 9 horas
e 30 minutos com o prosseguimento do depoimento de V. S• Agradeço a presença dos
Srs. Senadores, e do depoente.
-Está suspensa a presente sessão.
DOCOMENTO A QCJE SE REFERE O
SR. RICHARD KUEN EM SEU DEPOIMENTO:'

-Om outro tópico que a Afiança conhece
bem e sobre o qual, através de seu funcionário,
Sr. Mauricio Santana, procurou iiuC:Iir' V. E#
é a suposta cómpra do navio Katisma· pela
Transroll, e a alegada ilicitude de sua ope@Ç~O.

E necessáfió que os ilustres Senadores tomem conhecimento de todos os fatos relativos
ao Karisma e a Kommãr, e ao Comportamento
''ColoCo-me, agora; à disposição dos adotado_ por seus novos acionistas.
A Kommar foi constituída, conforme V, 5"
ilustres Senaàor:e~, para responder às
perguntas que forem formuladas, reite- podem constatar de seus atas constitutivos
rando os agradecimentos pelo atendi- em 1980.
mento- ao_ meu pedido pãfa ser ouvido
Contratou a construção do Karisma c:om
por esta digna comissão."
o estaleiro inglês Smith Dock em 1982.
OSR.RICHARDKUEN-Estoujustamente
O navio foi entregue pelo estaleiro à Komnotando que esses pàpéis estavam por baixo, mar eni. 1984 e itavegou, para o Brasil, sendo
mas deveriam preceder o encerramento do i legalmente interruJdo e registrado no Tribunal
meu depoimento. É uma questão de ordem. , Maritimo em nome da empresa sem qualquer
Dou-me por satisfeito, encerrando o meu de- gravame.
poimento.
A partir desse morriento a Koi'nmaf iniciou
a operação do navio.
O SR. PRESIDENTE (Jpsé lgnácio Ferreira)
Detalhes sobre as transações oconidas eu
-Perfeitamente.
não conheço. Somente posso relatar a V. E#
O SR. ITAMAR FRANCO- Cestaria de pero que conheço documentalmente.
guntar se V. S.' mantém essas três páginas
O fato é que; em 30·6-87, adquiri, juntaque estão aqui?
mente _com meu sócio, Washington Barbeito
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de Vasconcellos, a totalidade das ações que
formavam p capital da Kommar.
A empresa passava na época. por sérias dificuldades financeiras, porém era detentora de
bons contratos_de_transporte de veículos, uma
área que meu séx:io e. eu conh_ecemos bastante.
··
·
Foi uma decisão difícil pois tínhamos conhecimento dos problemas da empresa, inclusive a complexa questão do navio_ Karisma,
porém confiávamos que com trabalho e dedi·
cação nós poderíamos soerguer a e~presa.
Ao assumir a direção da___erupresa, verificamos que a situação desse navio era mais complexa do que imaginávamos, pois não havla
nos livros da empresa qualquer contrato para
financiamento do navio e seu título de propdedade dava·o como propriedade livre e desembaraçada da empresa.
Imediatamente iniciamos gestões. por via
administrativa para sanar essa situação, que
não nos parecia correta, e nos propúnhamos
a pagar um valor justo pelo navio, através da
avaliação idónea e independente. Enquanto
~processavam essas g_estões, o navio fot para
o estaleiro sofrer os reparos de que necessitava.
Essas gestões não tiveram re:ceptividade,_ e
assim quase que simul~neameilte com o-término dos reparos do navio, promovemosação
judicial para esclarecer defmitivamente a matéria e livrar-nos, empresários sérios e_corretos
que somos, de qualquer dúvida quanto à probidade de nossas ações. O caso está atual:·
mente sub judjce na Justiç"! Federal do Rio
de Janeiro.
O Poder Judiciário dirá se a Kommar tem
razãO em suas alegações. Nós acreditamos
que sim e, por tal motivo, tomamos a iniciativa
de levá-las à apredação dos Tribunais~
É importante notar, porém, que os novOs
acionistas não agiram à sombra. Ao contrário,
ao assumirem o controle acionárlo d,a Kom~
mar, de imediato, -comunicaram o fato à Sunamam e_ as demais autoridades competentes.
Também, desde logo, tentaram um entenc;ümento através de documentos escritos e assi·
nados. Não sendo possível qua1quer composição, seguiram o caminho que lhes restava.
Submeterem seu pleito à Justiça do País.
Procederem, em conseqüência, de forma
clara, de quem nada tem a esconder, inclusive
prestando à imprensa declarações objetivas_
e verídicas sobr~ $eU comportamento e suas
intenÇões, quando solicitados.
Devo ratificar que a TransroU não tem qualquer ligação. aparente ou não, com a Kommar, salvo aclonistas_ comuns.
Conforme Já ~sclareci, eu e outro ac;ionista
da Kommar somos diretores da Transrol~ mas
não temp,s o controle, _quer direto, quer indireto dessa úiti_ma empresa
Quando o Karisr'n_a teve co11dições de entrar
em operação, a Transroll afretou-o, coloçando-o _no_ trª-fego Chile-Peru_. em substituição
a um naviO estrangeiro que mantinha naquele
tJ:afe_go.
Essa é a empresa que é acusada de premo·
ver afretamentos de navios estrangeiros.
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Realmente a Transroll afreta essas embarcações, mas somente quando não encontra
outros tipos de que necessita, disponíveis no
mercado, conforme lhe faculta a lei.

O Sr. Maurício Santana, em seu deJ)oinlénto, afirma, também, que a Transroll teria se
valido da intermediação do Sr. Michael Broad,
cunhado do Dr. José Roberto, chefe de Gabi--

nete do Exm9 Sr. Ministro dos Transportes,
Dr. José Reynaldo Tavares.
_
Não fosse o respeito que devo a V. Ex-•

e do dever que tenho como cidadão perante
uma Comtssão Parlamentar de Inquérito, se-

O SR RICHARD KUEN -Senador, eu não
posso lhe dar essa resposta com precisão não,
V. EX' me perdoe.

Eu posso lhe fornecer ...
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. S!
não sabe?
O SR: RICHARD KUEN - Não; eu não te~
nho aqui, a empresa ·sabe, está registrado na
sua COntabilidade._
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S•
como diretor financeiro não tem esse dado?

quer reponderia a essa acusação, tal a repugnância que ela me causa.

O SR. RICHARD KUEN -Aqui, não Ex'
0 SR. RELATOR (Carlos C.hiarelli)- Então,

Atendendo porém à situação passo a tratar

qual é o montante de imposto recolhidos pela
-empresa no Brasil e no exterior no- mesmo
exerc.icio? ___ _

do assunto.
Corilie"ço o Dr.José Roberto e tenho a honra

de ser seu amigo. Assim, é pessoa a quem
tenho no melhor conceito. _
E, como a ele, conheço o Comandante
Goulart, Chefe de Gabinete do Superintendente da Sunamam, conheço o próprio Comandante Murilo Habbema, conheço 'O Almirante
Rutter, Diretor de Longo Curso da Sunamam,
conheço o Dr. Mario Pic.anç_o, SeéretáriO Executivo do Ministério dos Transportes, conheço
o Dr. Luiz Carlos Moreira, conheço o Sr. Paulo
Rui, conheço o Dr. Reginaldo Tsígi;Jer~ conheço o Deputado Amaral de Souza, conheço
o Dr. Marcia Fortes, conheço o Almirante Haroldo Rego, conheço o MiniStro José Reynaldo
Tavares, conheço o Ministro Sabóya entre fi---~
guras de órgãos do Governo que se ·relacionam com o setor navaL
É estranho o ataque feito_ pela Aliança, principalmente porque o Dr. José Roberto é dos
poucos funcionários que não trata de assuntos
técnicos, não tendo, em conseqüência, que
proferir pareceres ou opinar sobre pleitos processados por seu J\'\inistérlo.
Quanto ao Sr. J\'\icheal Broad, conheço-o
como diretor da empresa Gr8ninter. Cóiriõ COnheço também o Sr. Carlos Fischer; OSi'. Leal,
o Sr. José Carlos Cardoso Pires, o· Sr: Alvaro
Camollas, O Sr. SalomãO, o Sr. -Lorentz, o Sr.
Elmo Cerejo, o Sr. Lauritz Lachmann e, ta1vez
uma centena de outros presidentes, diretores
e executivos de empresas de navegação.
O universo naval é pequeno e, neleS, todos
se conhecem, como, suponho, ocorre também no Congresso.
·
·
O resto não passa de insinuaçãO malévola
do Sr. Mauricio Santana.
Nada mais que isso.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-Declaro reabertos os trabalhos da comissão
que foram interrompidos no início da tarde
de ontem, e convido o depoente, o Sr. Richard
Klein. para tomar assento aqui à Mesa, para
prosseguimento do seu depoimento.
A Presidênda concede a palavra ao eminente Senador ~rlos Chiarelli. para o início
das inquirições.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) --Sr.
Presidente, Srs. Senadore!>, Sr. Depoente, qual
foi o faturamento da empresa, no ano-de 1987,
auferido em fretes, em funçã_o da linha BrasilEuropa-Brasil?

O SR. RICHARD KllEI'i ~Ex!', nós recolhemos na Ttanstotl _ps s~guintes impostos: o
INPS, o Fundo de Goararitia de Tempo de SerVf~
ço, tudo de acordo com a lei, e nós recolhemos o Imposto de Renda, e nós também depositamos, como· determiM ã ief, o valor adiciona] de frete; para renovaçao de _Marinha MercanJe que cobramos nos nossos fretes. Quan~
to aos valores exatos eu lhe poderia fornecer
uma cópia do"' nosso balanço auditado, pela
Press Walterhouse, e que çontém todos esses
dados; realinerite,
EX- me desculpe, maS'
eu não tenho ess~s- dadõs de meri-lória.

v.

-O SR. RElATOR (Carlos -Chiarelli) -V. 5'
tambéril não tem essa Infolmitção?

O SR.-RICRARD KUEN- EU estou tomando nota das suas perguntas e farei chegai
a V. Ext esses dados.
O SR~R<:LATOR (Carlos Chiarelli) -Já

que v. s~.não tem esses documentos, não
se lembrou que poderia haver es_se tipo de
pergunta a um diretor fin.imceír6, isto é, qual
é o fattiramento e qual é. o imposto pago?
E a·Transroll é_signatári_a dã Conferência B_ras~~Europ~-B·rasil? · ·
·.· · · ·
"O'SR. RICHARD KUEN -A Transroll foi
indk:ãcta pela Suriamam a particip"ar cio tráfe_go Brasil·Europa-Brasil, através da Resolução
ri.9- 9.943. Essa resolução determina que a
Tnmsroll deveria se reunir com as demais empresas do tráfego~ a Aliança e o Uoyd Brasi1eiro
para negOciar as cotas de partidpação das
·diversas empresas.

-o sR: RELATOR (CarlOs Ctiiarelli) - EsS_â
resolução ~- ~specífica para esse propósito_?" ·
OSR :RICHARD KUEN -Sim, EX, a resolu·
çao

~

esPecifica.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

S6

para inclusão da Transroll na rota Brasi1-Eurapa-Brasil?
O SR. RICHARD KUEN - Correto. Essa
resolução é antecedida por uma outra Resolução, de n~ 9.942, determinando que todas as
empresas brasileiras de cargas em geral, num
longo curso, estãO autorizadas a ccimpetir em
igualdade de condições com a Transroll, no
transporte de vefculos.
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o SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- v.s•
conhece ou _tomou conhecimento ·de um documento que foi exibido nesta çornissãq pelo
anterior depoente, pelo seu antecessor na listagem de depoimentos, o Sr. Mauricio _Santana,-referente a tii'ri tei€>4 ãtribuído ao Sr. Klutsh
Haun, e dirigido a V. S'? V. S' tOmou conheci~
menta desse documento? V. 8' sabe da existência, quer dizer, em primeiro lugar, o que
V. S• sabe da existência desse documento, se
é que ele existe, e a nós foi entregue uma
xerox do documento, sendo V. S•o destinatário
é provável que V. S• o tenha recebido. Então,
a primeira questão é esta: V. s~ recebeu um
telex cuja cópia nos foi aqui exibida e sobre
a qual foram _feitas a1gumas considerações
pelo depoente anterior?
O SR. RICHARD KUEN- Sim, Ex", nós
recebemos cópia desse telex através de um
broker, que é o Sr. Kluhs Haun.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- A data

é rigorosame11te correta, é março de 88?

O SR. RICHARD KUEN - O documento
está nOs- ãutos, e não conferi a data.

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli) - Eu
sei; quero saber se v. s~ confirma o que está
nos autos com o que V. s~ tem,- porque é
o destinatário.
O SR. RIQIARD KUEN - Eu peço mais
uma vez perdão para lhe dizer que, de cabeça,

aqui não__conferi a data; eu imagino que o
documentO eSteja com a data correta, eu não
ye]o nenhuma razão para que esteja com ol:ltfa
data...
O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli) -É des-

te ano?
O SR. RICHARD KUEN -

Sim

E)cl',

é deSte

ano.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - A que

se refere? V. 8' recorda ou também não lembra
disso?

O SR. RICHARD KUEN - Eu me recordo
de que é uma proposta apresentada pela C.
Cont~iners, que não foi por nós cogitada,
porque não interessava. Gostaria também de
esclarecer que o Sr. Klush Haun não tem procuração para receber nem para resp-onder
aquela proposta.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Aquele

teJexnão era uma resposta dele a uma inciativa
sua?
O SR. R1çtJÃRD KUEN iniciativa nossa EX'

Não era uma

O SR. RELATOR (Carlos ChiarelU)- V. S'
não teve nunca cantata com esse senhor, no
sentido de estab~er negociações nessa faixa operacional?
Q SR. RICHARD KUEN -

Ex', eu conheço

o Presidente da companhia C. Containers, por·
que já fretamos um navio dele, o navio chama-se Tackler Arábia.
O SR. RELATOR (Cãrlos Chiarelli) - Sim;
eu não estou perguntando se V. s~ conheci
ou não, para me dar essa informação. Eu es-
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teve _qualquer tipo

de gestão, fez qualquer cantata, encaminhou
algum expediente, e_nfim, a_tupu _nessa faixa
referente a discutir a possibilidade de que a

Transroll encomendasse navios, de maneira
que o financiamento ficasse _mais b;:3rato, na-

vios .esses que depois seriam transferidos a
uma empresa estrangeira? Em qualquer as-pecto, gostaria de uma resposta muito firme
de V. S•, porque ulteriormente poderemos ter
outros desdobramentos, com documentos,

etc. Então, queremos saber se não_há, nunca
houve e se s6 houve essa inciativa assim extemporânea desse senhor, falando-lhe no as-

sunto, ou se houve alguma troca de Idéias
sobre esse assunto, urna negociação _entre as
duas empresas?
O SR. RICHARD KUJ;:N -

Nós recebemos

essa proposta através da Karl Haun, do Sr.
KJush Haun, como eu já disse, ma~ eu gostaria
de deixar bem claro que o negócio é impensável em term-os práticos; e, segundo, que a
Transron está empenhada em c:onstrulr navios
para os seus tráfegos. Para isso ela tem um
projeto no BNDES, de dois navios que estão
em fase fmal de análise, e _ingressou no BNDES. recentemente, acredito que posterior a
essa proposta, com o pedido de dois outros
navios, que são navios para o transporte de
automóveis e para containers, que são completamente diferentes desses navios constantes desse telex.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Agora
me explique o seguinte: no depoimento anteriOr, çl.o__Presidente elo Sindicato, a Federação,
ele nos informou, está aí nos autos, que o
Superintendente da Sunamam lhe teria dito,
evidentemente que nós poderemos e deveremos ir mais ao fundo nessa questão, de que
teria assinada a resolução a que V. S' se referiu,
essa especificamente destinada a dar um tratamento peculiar só à Transroll, em razão de
ter sofrido pressões fortíssimas, para assinar
o documento, essa é a expressão. Junto a
quem_ a Transroll se movim_entou para que
tivesse esse tipo de pressões fortíssimas sobre
o. Superintendente da Sunamam?
_D~R. RICHARD KUEN_- Eu não conheço
pressões fortíssimas sobre o Superintendente
daSunamam.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -V. S•

nunca manteve cantata, nunca vez gestões,
nunca estimulou quem quer fosse a atuar nesse sentido?
O SR. RICHARD KUEN -

... b SR.

Não, Ex'

RELATOR. (Carlos Chiarem) -

ls5o

SUrgiu cOmo um ato expontâneo de geraçãO
própria da Sunamam de repente resolveram
baixar essa resolução, seria isso?
0--SR. RICHARD KLIEN -Eu não disse
isso, Ex'

SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ~ Quan-

O SR RElATOR (Carlos"Chiarelli)- Não,
eU é que eStou perguntando?

to aos planos da Transroll, nós já o sabemos,
eu pergunto se essas alternativas negociais
se limitam àquele telex, ou se houve outros
cantatas? A idéia de ceder os navios em afretamento ao custo de baixa rentabjijdade, essa
negociaçáo foi estabelecida?

.O SR. RICHARD KUEN -Ah, sim. Eu posso
lhe dizer que eSS& resolução foi baixada pela
Sunamam, e nos cantatas.- que eu tenho pessoalmente com o Comandante Habema ele
sempre Se manifestou totalmente favorável à_
resolução.

O

O SR. RICHARD KUEN -

Não por nós,

Ex'
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli}- Nós.

no caso a empresa, ou V. 8' pessoalmente?
O SR. RIO\RDO KUEN -

Nós a empresa.

absolutamente.
O SR. RELA.T.OR (Carlos Chiarelli) - Qual
é a situação da tripulação dos barcos de propriedade da Transrqll, do b~rco de propriedade. É uma acusação quanto à desnacionalização do contingente de trabalhadores, como é que V. 5' explica e caracteriza isso, já
que no seu depoimento isso é uma Coisa referida assim um pouco teoricamente?

O SR RICHARD KUEN -Os nossos tripulantes são brasileiros, e;x. O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Todos,

exclusivamente?

-

-

O SR. RICHARD KUEN -Ao meu pronunciamento, todos os tripulantes do nosso navio
são brasileiros. Eu não lido diretamente com
essa questão, quem lida é o nosso dlretor de
Frota, que é o Comandante Viana, m~~ ao
meu conhecimento todos tripulantes são brasileiros; aliás não haveria outra ~azão para ter
tripulantes estrangeiros, porque nós estamos
muito satisfeitos com os tripulantes brasileiros.

_O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Então,
ele disse que agiu espontaneamente, que ninguém o pressionou. Qu não lhe disse nada?
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O SR. RELATOR

(Ca.rlo~

ChiarellO -Pois

é.

O SR. RICHARD KUEN - Com licença.
eu lhe do_u a_ data, V. Ex~ gostaria de sab_er
a data, eu pego nas minhas anotações.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Ela

é rec_ente?
O. SR. RICHARD KUEN- É.

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Por~
que há esse intervalo se há uma d~finiç~o
tão clara, tão espontânea de parte da Sunamam. Por que houve esse inte!Valo tão grande? V. S', que é um especialista no setor.__a
que atribuiria_ essa manutenção do stato quo
anterior, ~ ~ Suna(Tlam tinha essa firme __convicção nesse sentido, e a ela caberia deliberar?

O SR. RICHARD KUEN - Ex', isso eu acho
que realmente não sei responder pela Sunamam, V. EX me perdoa. Eu sei que solicftei,
a Tansroll solicitou, a autorização para trafegar
nesSe tráfego, e a Sunarrtaffi cOncedeU~
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Quan:
do que V. EX sOlicitou?

O SR. R[CfiARD KU.EN -Solicitou inicialmente, quando nós iniciainos com a Resoluç~o n9 9.101, que data, se não me engano,
de 2 anos antes.
- __ _

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E d_e
que data foi essa solicitação?
O SR. RICHARD KUEN -

Com licenÇa.

A Resolução_ n9 9.101 data de 12 de ·maio

de !986.

O SR._ RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Em

1986. Até essé momento eSsa convicção clara,
essa tendência de disposição em abrir para
a Transroll, que já existia há tantos anos, não
se manifestava na Sunamam7

O SR. RICHARD KUEN- O Exm' Sr. Superintendente da Sunamam fez distribuir a todas
O SR. RICHARD KUEN - Ele sempre me _ as empresas de navegação Uma correpondêndisse que era totalmente favorável à resolução, -cia dele, anterior a essa data, na qual ele dizia
~u nunca lhe perguntei se agiu espontaneaque iria auto_ríz_ar as empresas RoU-on, Ro/1-off
mente ou não.
a trafegar no tráfego de retomo de carga geral,
O SR: -RELATOR (Carlos Chiarelli)- E por- e pediu opinião a todos os interessados. Eu
me lembro desse expediente, certamente eu
que não foi essa resolução tomada antes, se
poderia produzir esse expediente para V. Ex.'havia tanta manifestação de convicção neSse0 SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Aqui
sentido?
há expedientes que mostram que a Sunamam
O SR. RICHARD KUEN- Porque a reação reagia a essa situação. Nós temos 1'1 informaera inuito grande.
ção cabal_ de que, portanto, havia uma linha,
uma posição nesse sentido. Nós temos uma
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Há
posição do BNDES, através de seu corpo técquantos anos e>dste a sua empresa?
nico, negando uma solicitação de financiaO SR._ RICHARD KUEN - Como eu disse, mento com 14 itens justificadores dessa pos'i:a empresa foi fundada em 1977, ela recebeu ção. De repente, há uma muda"nÇa SUbstancial
disto, a partir de um determinado momento,
o seu navio pioneiro no final de 1979.
segundo semestre de 86, início de 1987.
OSR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -A resoAfmãi, cOmo dizia Machado de Assis, que:m
lução é de?
mudou, mudou o Natal ou mudei eu? Que
O.sR. RICHARD KUEN - J;:ssa resolução? é que acohteceu nisso- aJ"? Mudou a equipe
técnica do Bt'·I.DES, mudou a linha política
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- É?
da Sunamam, mudou a sua empresa, que
_"C'fsR. ~CHARD KUEt'i- é recente, nós coritiniJou operando com um navio s6, antes
temos a data aqui.
·
e depois? Por qu~ essa altefação substàncial?

Abril de 1989

Isso V. 8' tem que nos responder, não pode
dizer nem que não sabe, nem que cabe à
Sunamam deliberar. Quero saber por que é
que mudam as coisas assim de repente. Se
tiver wna explicação, ótimo.

o- SR.

RICHARD KUEN -

Não tenho co-

nhecimento do relatório do BNDES, aliás não

tenho conhecimento de nenhum relatório do
BNDES, áevido ao sigilo bancário. Devo escla-

recer que o primeiro projeto foi apres_entado
em 1984, quando a -empresa tinha apenas
4 anos de operação. O relatório, segundo su~
ponho, deve ter tomado por base os eJementos de 1980 a 1983, qti.e-ObV:iãmente não apresentavam os resultados de uma empresa madura, como a Transroll é atualmente.
Os questionamentos, as exigências feitaS

pelo Banco, ao longo do processamento _do
projeto, contribuíram para a melhoria, pois
provocaram correções- de rota; ao mesmo
tempo, os resultados positivos da empresa davam-lhe condições econômlcas necessárias
para aprimorar seu quadro executivo.
É preciso notar ainda, que o navio do projeto
de 1984 estava vinculado ao tráfego para a
Argentina, que durante o estudo chegou a
uma quase paralisação.
V. Ex• se recorda dos acordos Que foram
firmados, posteriormente, entre o Governo
brasileiro e o governo argentino. Acredito que
a redução da carga, nesse período, foi da ordem de 50% âo cOmércio entre Brasil e Argentina.
O SR. RELATOR (Carlos ChiaielU)- V. $•
não está qu"erendo dizer que as justificativas

para aceitar o projeto foram os protocolos prépreliminares de integração do Cone Sul? Que
isso aí reaJmente, até para mim como gaúcho,
é uma des_consideração querer dizer que mudou a relação econômica Brasil/Argentina a
partir dessas negociações, com conseqUências no mercado intemaclonal ou no comércio
externo. É isso que V. S• está querendo dizer?
Porat r~; estou entendendo V. s~ dizer que agora
r..~.~dou o relacionamento comercial entre o
Brasil e Argentina, em função dos acordos
ocorridos. Quero saber que acordos são esses?
O SR. RICHARD KLIEN fui claro.
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Não ~. não

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) ::...._"Então,
V. S' que está citando, diga exatamente o que

é que mudou? Qual foi o volume· comerCiai
que alterou? Qual é o vetar de _exportações
de lá para cá e daqui para lá, que cresceu
substancialmente? Quais foram os produtos
que tiveram essa alternação? Porque parece
que este é _o fundamento.
O SR. RICHARD KUEN -Ex', a Sunamam

mantém registras rigorosos da tonelagem
transportada.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. S•
não transfira a resposta a quem no caso não

está prestando informação, V. S• é que fez
esta afirmatiVa, se fez ã .afirmatiVa deve ter
fundamento para fazê-la, dê o complemento
necessário, c&. que aumentou, onde é que au-

mentou, quando aumentou, em que produtos
aumentou.
O SR. RICHARD KUEN - O qUe posso
dizer que o tráfego com a Argentina aumentoU, eu sei que a carga aumentou, porque
nós participamos desse tráfego regularmente,
o tráfego -aumentou aproximadamente 50%
no transporte marítimo, os números exatos
eü rláo tenho, eu não controlo, tenho os números da minha empresa, eu também posso lhe
fazer chegar os números da minha empresa,
das tonelagens transportadas pela minha empresa.
0.-SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Sr.
Presidente, nós temos novamente uma fastástica s.itua~;ão aqui; isso aqui é um espetáculo
lonesco, em matéria teatr_al, do absurdo. Nós
temos um-depoente que, desde oniem, a quaJquer pergunta, onde se aprofu[).de a necessidade do conhecimerito sobre matéria especifica da sua área, e mais, da sua empresa,
e do setor fmanceiro da empresa da qual ele
-ê_-d.iretor, ele, simplesmente, diz que não sabe,
e depois vai mandar as informações. Nós estamos, aqui, perante uma situação na qual seria
muito melhor fazer
depoimento via postal.
Quer dizer, 'ri1aridãr uma carta para a peSsoa.
e ela .responderia. Porque, na verdade, não
sei qual é a utilidade prática, porque primeiro,
trouxe um depoimento escrito. As perguntas
feitas sobre o__que está escrito, não foram respondidas. Todos nós verificamos isso, ontem.
EsclareCer o que foi escrito pelo PrOprl:o, não
sabia.-Agora, na medida em que se faz perguntàs sobre matéria específica do setor, as respostas são: que a Sunamam tem nos registres,
que· depois vai venlicar nos balanços, para res-podner. Não Sabe Õ faturamento da empresa,
não sabe quanto pagou de impostos, não sabe
o volume específico aumentado nas relações
com a ArgEmtina, que segundo o próprio seria
um dos motivos para autorizar um reestudo
de financiamento pelo BNDES; não conhece
o dóC:i.Jmento do BNDES, que rejeitou o pedido de financiamento, quer dizer, quando, aqui,
na comissão há um xerox, e nós não somos
da empresa, o xerox chegou aqui, entregue.
Entã.o, a própria empresa não conhece o documento que elidiu o _seu pedido, dentro do
BNDES. estranho como uma empresa, que
opera interriaciOnalmente, não tenha tido o
cudiado e o interesse de pedir ao BNDES,
de corlseguir, junto ao BNDES, os motivos
que os levaram a negar o seu pedido de financiamento, que estão aqui, no xerox. que a Federação dos Trabal~dores tem, e entregou
na comissão.
Então, Sr. Presidente, eu, realmente, sinto·
me em certos aspectos, absolutamente desestimu1ado a este interrogatório, porque o interrogatório não leva a nada. Para que cada pergunta Sejã desviada e feita uma leitura do que
foi dito,_ ontem, sem nenhum res_ultado, e à
continuidade do ''não sei, não sei, então, ou
é alertado o depoente de_que _o problema de
perjúrio é algo muito sério, precisa ser examinado, indut?ive, porque já ontem; huuve contradição entre o texto e o que foi dito aqui,
ou então nós estamos perdendo tempo, rigo--

um

t
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rasamente.. Ou ele muda a sistemática de inM
formação. Eu não vou- çonstrager ninguém
a dizer o que não sabe. Agora, se não sabe
nada, o que me surpreende é que seja diretor
de uma empresa.

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
- A Presidência. inicialmente, indaga de V. S'
o que tem a dizer a respeito disso. Porque
parece até que V. Ex!' fez menção de falar,
de pedir a palavra.
O SR. RICHARD KUEN -V. Ex' me perdoe,
mas eu sou um economista, eu sou empre~
sário desde 1972, eu trabalho muito, trabalho
10, 12, 15 horas Por dia, eu_tenho uma equipe
de bons diretores, bons administradores., mas
é inviável, absolutamente impossível ter todos
estes dados que V. EX me solicita, de memória. Eu desafio que~ tenha todos estes dados
de memória, qualquer concorrente meu que
venha aqui e lhe responda a estas perguntas
que V. Ex!' está fazendo para mim. Estes dados,
só se _eu soubesse as perguntas que V. Ex'
está me dirigindo, eu poderia me preparar e
lhe mandaria essas informações. Como estou
anotando aqui, faço_ questão de lhe enviar. V.
Ex' me perdoe, eu não estou me esquivando
nenhurria pergunta. Eu_ estou respondendo
a todas as perguntas. Eu posso-responder perguritas de ordem têcnica, política; comercial.
Agora, números exatos, só consultando, para
lhe dar o nómero exato. Eu fiz um juramento
de responder com a verdade, e para mim a
verdade é_o número exato. -

a

O SR. PRESIDENTE -" (JoSé lgnácio Fer-

Eminente Senãdoi CarlOs Chiaie11i~
esta altura, adv~rtir,
que o mesmo está
sob juramento. Há passagens, no _seu depoimento, que não poderiam ficar sem explicação, quando lhe é solicitado. V. S•, ontem, leu
uma peça, quer dizer, naturalmente, trouxe escrito, nem, necessáriamente, preparado por
V. s~ terá sido, e quando indagado acerca de
trechos_s_obre o que V. S• falou, não foi possível
prestar esclarecimentos à esta comissão. Pensava-se que hoje seriã. possível. Há fatos que,
posteriormente, a Presidência vai enfocar; depois das indagações do _depoente, que são
r'nüito estranhos, em seu depoimento. E
v. s• está tocando muito na linha do perjúrio,
que é extremanente_ sério, tendo em vista o
fato de que v. S9 prestou um juramento,
esta cdmissão não hesitará em tomar providências judiciais contra V. S• V. S• Imagina
que este fato passará em brancas nuvens, não
pense que assim irá ocOrrer.
V. Ex' tem a palavra, eminente Senador Carlos Chiarem.
reira) -

aPr~::;idênçia só pode_, a
"tr~sdizer" ao depoente

e

O SR. RElATOR (Carlos _Chiarelli) -

Eu

só quero salientar que o mesmo sistema de
interrogatório que aqui se procede com relação ao atual depoente, se usou com relação
àquele que o anteced~u; quero que fique bem
claro isso ao próprio depoente. A mesma exigência foi feita ao presidente da Federação
dos Ma(ltimos, e vai ser feita a quem quer
que seja que aqui venha. Agora, V. s• tem
uma vantagem sobre todos os demals. V. &

leu um depoimento que

v. s•

disse que foi

o autor. Foi V. 8' quem disse: trabalhei até
às 3 da manhã --V. & insiste muito na sua
capacidade de trabalho- para fazer pessÕãJ-

mente esse texto, e perguntado sobre o_ texto
disse que não sabfa, isso que _é_fantástico. V.
& tem uma segunda vantagem: o depoimento
- não por culpa sua, é preciso ficar bem
daro- foi interrompido. EntãO teVé 24 hDias
de inteiVcllo, o que é uma visível vantagem
de qualquer depoente, em qualquer circunstância, para poder, à luz do _que ocorrera on-

tem, estar em condições de aprofundar-se sobre as matérias centrais do s_eu texto e dos
assuntos de interesse da empresa, que nem
só estão sendo discutidos aqui, os jamais eg..

tão cheios de discussão sobre a matéria.
Então, é elementar que a certas informações, como saber o faturamento da própria
empresa sendo diretor financeiro, há que se
ter essa informação se não nie parece uma
falta de interesse pela empresa fantástiCa Isso
ê evidente, ninguém está lhe pedindo que dê
o número dos telefones constantes do catálogo do Rio de Janeiro, está-se pe-dindo o faturamento da empresa da qual V. 5' é diretor fmanceiro. Então vamos deixar as coisas bem claras e colocar que a sua condição inclusive
é de privilégio nesse momento; é um depoente
privilegiado, não que tenha requerido para tal,
mas está numa situação -de privilégio.
Eu góstaiia que V. 5' me informasse... _

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
O depoente parece que solicita a oportunidade de falar, se V. Ex" não se opuser.

-

.
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O SR. RICHARD KL1EN - Eu vou. procurar
responder às perguntas de V. S• com números
aproximados sempre que eu souber, deixando
bem claro que eu mando os dados posteriormente, porque, como eu já disse, não posso
lhe dizer que foi de tantos cruzados. Eu posso
lhe dar uma idéia de quanto foi o nosso faturamento em dólares no ano passado.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Mas,

então o que eu queria lhe dizer é que, se
V. S• tem um número aproximado, dê-nos o
número aproximado, e faça a ressalva de que
pode haver uma oscilação, __ 10% para cima
ou para baixo. Ninguém está lhe pedindo que
diga assim: foi 37 milhões, 153 mil e vinte
centavos. Não é isso que nós estamos lhe
pedindo, mas que V. S' dê uma idéia por esti·
mativa aproximada que é lógico que deve ser
do seu conhecimento..
O SR. RICHARD KLIEN - Certo, isso eu
posso dar.

cendo que é uma resposta que não faz jus
à posição que V. S• tem na empresa.
-- O SR. RICHAR KUEN-~Se V. Ex- me per·

mite, eu diria: a pergunta foi específica sobre
os impostos, QS impostos realmente eu não
tenho Idéia precisa. Agora, sobre o faturamento... __

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -.56

um momento, foram duas hipóteses: os im~
postos~-~ faturamento v~ s• qiga o que souber.
O SR. RICHARD KUEN -

Certo. Sobre o

faturamento é claro que eu poSso dar uma
idéia. A empresa faturou no ano passado aproxlinaôamente 40 iTIUhões de dólares. Eu vou
encaminhar, mesmo assim, a cópia do balanço aud.itado, porque Já constam os dados precisos. Eu sinceramente julguei que estaria
atend.iQa a ~sposta de V. EX" ao encaminhar
esse balanço, pois que amanhã V. Ex" teria
esse dado aqui com predsão.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- É que

a informação preliminar, essa informação que
V. s~ está dando ajuda no decurso desta nossa
reunião, para podermos formular a pergunta.
Esta é a questão. Porque se tudo ficasse postergado para entrar nos documentos, nós...
DOs tributos V. s~ oão tem essa informação.
Exato~

O SR. RICHARD KUEN - Não tenho, perdoe-me, mas não tenho. Sei que recolhemos
muito tritubo, porque é muito dinheiro que
se paga de imposto.

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- A situação tributária, com relação às empresas,
qual é a diferença d_e situação entre uma empresa, por exemplo, quando V. S• opera com
navio próprio ou opera com navio no sistema
de conveni~ncia? Há alguma alteração, alguma vantggem, algum privilégio, algum tratamento diferenciado?
O SR. RICHARD KUEN - Acredito que o
Imposto de-Renda é devido -sobre o resuhado
da empresa como um todo. Ocorre que o
navio brasileiro, tripu1ado por tripulantes brasileiros, recolhe os impostos íll.ereiltes à atividade do empregador, ou seja, o lNPS, o FGTS
e_ aqueles outros rec_o!him~ntos.
• O SR. RELATOR. (Carlos Chiarelli) Então,
em lhe perguntaria o__seguinte: a empresa tem,
no contexto da sua propriedade- estou falando da Transroll- um navio, hoje, COrreto?

O SR. RICHARD KUEN -A empresa tem
um navio eni operaçã~ e dois em construção.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E diga

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Diga-

que ressalva a exatidão para eu apresentar
um documento. Não há nenhuma intenção
aqui de armar um cilada, para que diga o
número e amanhã dizer: não, tinha 100 mil
cruzados de diferença. Não é esse e propósito.
O propósito é que nós poSSamos trabalhar
com informações que possam sofrer um ajustamento à luz do documento que se traga
a posteriori Agora dizer que não tem Idéia,
que não tem conhec:;imento do fatura_mento,
V. S• mesmo a esta altura deve estar reconhe.

mos, em termos de navio que produza receita
e . que·opere no setor, tem um navio.
O SR. RICHARD KUEN -

Tem um navio

em operação.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -.., Per0

feito. A empresa opera ·na linha Brasn/Chile/
Peru?
O-SR. RIOiARD KUEN~-.., Opera. Isso faz

parte da minha expOsição.

O SR. RElATOR (Carlos ChiareUi)- Es\ou

querendo que v. s~ m_e dê a confinnaç-ão para
chegarmos a um ponto. A Transroll opera para
a Itália, sendo·ou tendo sido a transportadora,
inclusive, com carros daqui?

O SR. RI<:HARD KUEN - Ela opera para
a Itália.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ~Ela
opera para a Venezuela, e estaria gestionando
contrato com a Ford, para transportar carros
para -os Estados Unidos?
cfR.lCHARD KUEN -A empresa não opera
para a Venezuela, e sim para os Estados Unidos, transportando os caminhões que são exportados do Brasil para os Estados Unidos,
pela Ford.
O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi) -Per-

feito. Não opera para a Venezuela, e sim para
os Estados Unidos. Essa é a informação cor-retadeV.S•
-- O SR. RICHA(<D KUEN -

EXatamente.••.

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - A em-

presa opera na linha BrasllfChile!Peru!ltália e
Estados Unidos.
O SR. RICHARD KU~N -

E Argentina.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E

n-

gentina, que já fora referida antes. A empresa
opera também na rota Brasii!Europa!Brasil?
O SR. RIOiARD KUEN - Sim. Ela opera
na rota Brasil/Europa/Brasil, desde a Resolução n9 9.101, a que me referi.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Que

já foi referida e que está em vigêiida, e par
estar em vigência a empresa está atuaildo.
Correto?
·
O SR. RICHARD KUEN ~Não, Ex' a ResoluÇão no 9.101 _foi cancelada pela resolução
recente, a de n9 9.943.
-

O SR. RELATOR _(C~rlos Chiarelli/- E pela
resolução n~ 9.943~ _

O SR. RICHARD KUEN ~Por essa Resolução, a empresa opera na Europa, em igualdade de condições com as demais empresas.
O~- ~!-ATQR (~rlos_Qli~relli)---: Er:ttá9,
a empresa está operando na rota Brasil/Europa/Brasil?

O SR. RICHARD KUEN -

Exatamente.

O SR. RELATOR (Cãrlõs Chiaretli)- Ne,ssa
rota Brasil!Europa!Brasil é onde existe aquela
repartição de espaço de carga, onde 50% corresponde a 22 empresas estrangeiras, e 50%
corresponde a empresas nacionais, entre as
quais estão o Uoyd, a Aliança e a Transroll.

O SR RICHARD KUEN -

Cgrreto.

O SR. RELATOR (Carlos chiarelli)- Como
V. 8' esclareceria, informaria - penso que
se trata de uma pergunta que qualquer um
dos integrantes ou não integrantes da comissão gostaria de saber~ se a rota Brasil/Argentina. Brasil/Chile/Peru, Brasil/Itália, Bra,si:l/
Estados Unidos, Brasii!Europa/Brasil, a empresa opera em todas essas áreas, e ela tem
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apenas um navio. Gostaria que V. S•, como
especialista no setor, nos explicasse como se
consegue fazer onipresença desse navio, ou,

O SR. RICHARD KUEN -

Não, Ele Existe

Eu o farei com

urna Resolução da Sunarnan, s_e_ me re<:ordo,
corretamente, o número é 4.474, e essa Res_oluç_ão determina a maneira corno deve ser feita
essa consulta. Resumindo, aqui, para V. ~.
o que acontece é que Se- pasSa um telex para
todas as empresas, e as empresas têm um
prazo de seis horas, para responder se têm
o navio e quais as condições desse navio. Isso
é cumprido rigorosamente por to:das as empresas brasileiras, quando fazem o afretamento. Fundona muito bem.

todo prazer, ExEm prirrieiro lugar, a lei brasileira determina
que o armador que tem o navio em construção
tem ·a direito de afretar navios semelhantes,
de igual tonelagem, durante o_ período de
construção.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- De outros pãíses?

O SR. RElATOR (Carlos Chiarem) ---:- Em
primeirO-lugar, eU vou lhe solicitar, e este não
é o caso nem de requerer, que faça juntar,
se tiver até em mãos, aí, que possa enviar
para a Comissão, a cópia desse telex. para
nós- tomarmos conhecimento da mec~nica,
dessa espécie de notificação com seis horas
de prazo, etc. _

O SR. RICHARD KUEN_~ Exatamente. Para
afretar existe um procedimento rigoroso da
Sunaman, próprio, que todos os armadores
seguem, que é o __seguinte: antes de afretar
um navio de bandeira estrangeira, pergunta-se
a todos os armadores brasileiros se existe um
navio brasileiro disponível, com Capacidade
para aquele tipo de carga. São procedimentos
particulares para afretamento, praticados por
todas as empresas e controlados pela Sunaman. Então, para efeito da pergunta que V. Ex!'...

O SR. RICHARD KLIEN ~- Não, aqui não
tenho, mas lhe enviarei. Estou tornando nota
de tudo.

na inviabilidade dessa onipresena, como se

usa -

digamos -

a estrutura da empresa

com outros navios? Quais são esses navios?

De onde vêm? Como se faz o contrato-desses
navios? Enfim, trata-se de uma questão flmdamental que gostaria que V. & tivesse o tempo
necessário, dez minutos para explicar exatarnente como funciona essa mecânica.
O SR. RICHARD KLIEN -

O SR. MAURfC[O CORRÊA-Senador Car-

los Chiarelli, gostaria de perguntar ao depoente se o preço dado à empresa brasileira, à
embarcação brasileira, é o mesmo que é oferecido para afretamento de barcos estrangeiros?
.
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de navio próprio, que é o Pioneiro, e se utilizou
de navios afretados.
-E aqW, eu_ gostaria _de chamar a atenção
de V. EX', que essa não é uma situação peculiar
da Transroll. Ne_sse gráfico que eu ftz ontem
anexar ao meti depoimento, V. Ex' pode ver:.
aqui estão os anos, aqui estão os dólares de
frete, aqui está a participação da bandeira brasileira com navios próprios, e aqui está a parti~
cipação da bandeira brasileira com navios
afretados. Isso aqui, como V. Ex" vê, os navios
afretados em 1987. tiveram uma participação
maior do que os navios próprios de bandeira
brasileira. Isso é de um setor como um todo.
Do setor de carga geral corno UrJl todo e essas
estatísticas são retiradas do Anuário de 1986
e do Boletim Estatístico da Sunaman de 1987.
Eu tenho uma outra cópia. Essa é a situação_
que enfrenta a nossa Marinha Mercante atualrnente.
O-SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- Quantos navios a sua empresa _afretou e
que foram usados como sendo de bandeira
brasileira, além do da sua e.-npresa, que é o
úniCO? Quantos navios riesse tráfego Bfasil
-Argentina?
O-SR. RICHARD KUEN -

Somente

um

navio.

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
---Quer dizer, então, o s_eu?
-O-SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
- Eu indago de V. s~ o seguinte: V. S• na
O SR RICHARD KUEN - Não, o nosso
págilla seis do seu depoimento diz o seguinte:
navio não está trafegando no tráfego Brasa
OSR.AlEXANDRECOSTA-Sobreprefe"IniCiamos a operação_ no tráfego Brasil -Argentina._
rência por navio brasileiro, há uma preferência Argentina, tráfego que até hoje já servimos
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
de afretamento?
e oride... " Depois vem: "Efetúarnos atualmen-EntãO, s6 utaizou navios de Dandf:ira estranO SR. RICHARD KUEN - Obrigatória, e . te uma significativa parcela dos transportes
geira, quer dizer, como sendo bandeira brasob bandeira_ brasileira". Quer dizer, no tráfego
cada um ...
sileira.
- S,rasü - Argentina, V. S• dis:Se que efetu_a a
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ~Apre
sua_ empresa, atualmente, uma significativa
O ·sR. RICHARD k.UEN - -Náo, Senador-,
ferência é no afretamento?
parcela dos transportes sob bandeira brasiesse transporte da General Mortors a que eu
leira. Eu queria que V. S• esclarecesse o que
fiz menção ontem, e que apresentei o telex,
O SR. RICHARD KUEN -É. Qualquer eni·
significa; à que quer significar cOm- a exp_ré'saquele transporte, por exemplo, foi feito com
presa brasileira.
são "bãndeira brasileira"?
o nosso navfo Pioneiro, que é navio próprio,
- O SR:"RfCAARD KIJEN _ Baildeira braside registro e de bandeira brasileira.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Quando tem que afretar, primeiro tenta afretar navio _ !eira, de acordo com a lei, são os navios brasiO SR. PRESIDENTE {José Jgnádo Ferreífaf
brasileiro, não é isso?
Jeiros, de registro brasileiro, e os navios estran-Não estou entendendo a expressão. Então,
geiros, afretados por armadores brasileiros, na
se util~ou o seu__ próprio_. que é esse onipreO :,K. 1\.;~:: ~~tm KUEN - Ex:ato.
inexistêrtclã de navios próprios; dê bãndeirã- - sente navio, _esse único que tem, o_ Pioneiro,
O SR. ALEXANDRE COSTA- A preferênbrasileira
só_esse -_eviden~mente que se utilizou esse
cia para companhias brasileiras é obrigatória.
uma vez ou outra. Mas havia a utilização de
O SR PRESIDEN:TE (José lgnádo Ferreira)
mais um que era também tido corno sendo
O SR. RICHARD KUEN - Exato. Ê obriga- Perfeitamente. Então, significa que a emtório. Todas as empresas fazem isso: se _eu presa de V. S• poderá ter utilizado navios es- - de bandeira brasileira, em função da legislação
brasileira.
preciso afretar um navio, eu pergunto para trangeiros como sendo essa parcela de transtodas as empresas daquele tipo, se é um navio porte _Sob bandeira brasileira, porque a banO SR. RICHARD KUEN - Atualmente nós
roll-on, roll-on; eu pergunto a todas as enipredeira brasileira, na reãlidade, pode estar com
utilizamos navio afretado nesse tráfego.
sas ro/1-on, roU-off. se é um navio de carga qualquer navio de bandeira estrangeira, pode
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
geral, eu pergunto a todas as empresas de ser qualquer navio de bandeira estrangeira,
-Então, atualmente, V. 8' s6 utiliza no tráfego
carga geral. Se existir um navio disponível com afretado à empresa de navegação- brasileira,
Brasil - Argentina um navio, que é afretado
aquelas caracterlsticas, um navio brasileiro, ele que passa a gozar dos privilégios de bandeira
e passa a ser tido corno de bandeira brasileira,
tem preferência e ele tem que ser empregado. brasileira, nãq_ é isso?- Então, a pergunta é a
mas é navio estrangeiro. Certo?
Lição de procedimento...
seguinte: _os navios que foram empregados
peJa
Transroll,
quer
dizer,
a
Transroll
só
emO SR, RICHARD KUEN - Correto.
O SR. REIJ\TOR (Cãrlos Chiarem)- Uma
informação: co?no é que faz essa consulta? pregou o seu navio nesse tráfego Brasil O SR. PRESIDENTE (José Ignáclo Ferreira)
Como é que funciona esse meCanismo -que Argentina, ou se utilizou de navios afretado~
- Muito bimt. Então, por que V. 8' diz aqui:
v. s~ disse que tem que se perguntar a todos, -que passaram a ser de bandeira brasileira?
"Iniciamos a operação no tráfego Brasil como é que se faz isso? É urna carta-consulta?
Argentina, tráfego que até hoje seiVimos e on·
O SR. RICHARD KUEN - A Transroll se
Publica no jornal e dá um prazo de dez dias?
de"... DePois, "Efetuamos atualmente uma
utilizoU dos dois tipos de navios: utilizou-se
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significativa parcela do transporte sob ban-

deira brasileira". Ent80, V. s• quis dizer bandeira brasileira como sendo navios afretados,
sendo navios estrangeiros que são tidos como
sendo de bandeira brasileira, não navios brasi-

leiros. Po~que o que_esfá aq-ui, e V. 8' coloca
de maneira a que possa induzir os Que lêem
à convicção de que são navios nadonais;·porque inclusiVe dá ênfase a isso: ''Efetuamos
atualmente uma significativa parcela do trarur
porte_sob bandeira brasileira". Isto aqui é quase que uma manifestação sob impasse, quer'

dizer, assim nós fazemos e com Isso nós temos uma satisfação muito grande, porque utilizamos navios nacionais. E essa a inferência
que se faz. Agora, V. 8' está -dizendo aqui que
utilizou uma vez o seu navio Pioneiro e um-

outro navio, se é que é só um. É navio estran~

geiro considerado como sendo de bandeira
brasileira, não é isso? Quer dizer, o navio que
se utiliza no tráfego Brasil -Argentina é um
navio estrangeiro, tido como sendo navio de
bandeira brasileira. É isso?

O SR. RJCHARD KUEN - Ex". quandO a
Suanama se refere à participação da bandeira
brasileira. ela está falando da parte que cabe
à bandeira brasileira. No tráfego da Argentina,
tal como no tráfego do norte da Europa, a
que o Exm~ Senador Cilrlos Cliiarelli se referiu,
existe uma divisão de tráfego. Existe uma parte
da bandeira brasileira, que é a inetade, e existe
a parte que é a bandeira estrangeira, que é
a Argentina, que é a _outra metade. O que
eu disse aí é que nós efetuávamos significativa
parcela dos transportes Brasil - Argentina,
sob bandeira brasileira, quer dizer, dentro da
bandeira brasileira, nós somos o armador que
tem a maior atuação dentro desse tráfego.
Isso pode ser confirmado através das estatís·
ticas~ Eu não disse com navios brasileiros, de
registro brasileiro.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Eu querla,
Sr. Presidente, fazer uma pergunta.

OSR. PRESJDENTE"(José JQnádo Ferreira)

-V. Ex' tem a palavra.
O SR. ALEXANDRE COSTA- É privllégio
da empresa de V. S• o afretamento?
O SR. RICHARD KLlEN ~Absolutamente,
senador, como eu disse, todas as outras eril·
presas afretam.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Todas as
outras empresas também afretam nos mes·
mos moldes?

O SR. RICHARD KUEN moldes.

Nos mesmos

O SR. ALEXANDRE COSTA- Era só isso
o que eu queria saber.

ção e a taxa, a qual ele estaria disposto a ceder
esse navio, em afretamento. Ai, por impos!ção
legal, se dá uma negociação onde os dois
armadores, como seria o attnador brasileiro
com o-estrangeiro, os dois armadores negociam para chegar a um acordo. E a Sunaman,
o papel dela é dizer: "Os Srs. se entendam".
Assunto-privado-entre empreSas é um assunto
que_ _as empresas resolvem, mas ela não per·
mite o afretamento de um navio estrangeiro
quando tem um navio brasileiro.
O SR. MAURÍOO C~- V. S• poderia
dtar para ri6S, aquí, qual o percentual de barcos de bandeira nacional e barcos de bandeira
estrangeira?
O SR. RICHARD KUEN -A TransroU, atual:
mente, ela tem um navio pequeno, no tráfego
da f.rgefltina,_que é o Tackler Arábia, tem um
naViO pafã o transporte de automóveis no tráfego do Chile e Peru; ela freta o Karisma para
esse percurso Chile e Pet'u, tendo retirado de
lá um navio de bandeira estrangeira; ela tem
o Pioneiro no norte da Europa, que é brasileiro;
ela tem hoje o Graiiela Ferraz carregando
aqueles perfilados também brasileiros a que
eu me referi no tráfego do norte da Europa,
tem um ou dois navios nos quais afreta espaços para o transporte de automóve[s da Fiat
para o Mediterrâneo, e tem através de joint
venture um navio que transporta os caminhões para os Estados Unidos que é de bandeira sueca.
O SR. MAUR[CJO CORIWA- Portanto, tem
mais nacionais do que estrangeiros?

O SR. RICHARD KUEN -

Não, ela tem

o Karlsma, o Pioneiro e o Graziela Ferraz, três
brasileiros.
O SR. MAURfOO CORRJ':A- Mas pertence

a ..
O SR. RICHARD KLIEN _;-Navios em operação, perdoe-me. EJa tem o Jackler Arábia, tem
o·Triguer ~e e~ indo para o ChiJe ~ Peru,
tem o Meicandia Admiral_ Il_gue ~indo para
os Estados Unidos, e e!a- ~m_ o República Di
Venezia que faz regularmente a viagem para
a Itália.
· O SR. MAUR[ÓO CoRRÉA- São dois nacionais e o resto pertence à bandeira estran·
geira, pOrque o Pioneiro não se considera afretado.
___. __ ..,..
O SR. RICHARD KUEN _:_Afretado. Correto.
Agora caberia esclarecer o seguinte: esses na·
vios estrãil9eiroS que são afretados, como· eu
disse aqyi ente~. são navios que transportam
automóveis. Vou lhe dar caso por caso, um
por u-m. O Triguer, por exemplO, é um navio
qUe transporta 8Pfõximadamente 3 mil carros,
e não existe nenhum ]lavio brasileiro que
transporte 3 mil Carros.
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transporta 1.800 automóveis mais uns 50 a
100 contahlers.
-0 SR. ALEXANDRE COSTA viagem?

J::ín

cada

O SR. RICHARD KLIEN- Em cada viagem.
E o total de automóveis exportados ano passa·
do para a Itália foi da ,ordem de 100 mil a_utomóveis, e V. Ex!' tem a idéia do que são mais
de 50 viagens do Pioneiro, que consegue fazer
aproximadamente 7 a 8 viagens por ano. Então_ V. EJr vê que o Brasil teria que afretar
navios ou construi-los, e o que nós estamos
justamente é pedindo para construir navios,
inclusive estes navios que estão atualmente
em trânsito rio BNDES, com processos tramítando sao navios que combinam grande quantidade de automóveis e containers.
O SR. ALEXANDRE COSTA - E quantoS
navios têm que transportam 2 mil carros da·
qui?
O SR. RICHARD KUEN nao tem nenhum.

Dois mil carros,

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sô o Pioneiro?

O SR. RICHARb KUEN - Só o Piorieiro.
Porque, como eu esclareci ontem, o Pioneiro
foi jumborizado por aquela obra que nós fJZe·
mos para aumentar a capacidade dele, e o
navio gêmeo do Pioneiro, que é -o Com-odal,
foi entregue um mês antes do Pioneiro, mas
não foi jumborizado, ele só transporta sob c o.
berta, aproximadamente, 1.000 unidades.
O SR. ALEXANDRE COSTA- No

convéS?

O_SR. RICHARD KLIEN- Não, sob coberta,
debaixo, fechado, não no convés. No corwés
as fábricas não permitem porque pega maresia e com mil unidades _p_Comõdal é economicamente ilwiável, -e esta é a razão pela qual
nos antecedemos em fazer a jumborização
do navio com recursos próprios, porque nós
não conseguimos a aprovação do projeto de
fmanciamento no BNDES.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Concedo a palavra ao nobre Senador .Maurido ·correa.
O SR. MAUR[OO CORJltA - Eu qtieria
saber, em face desse afretamento a _barcos
interfiadõr18is, o que ocasiona em terrrios da:
ociosidade, rros navios do Uoyd brasileiro, por
exemplo?
- ·
· -

O SR. RJCHARD KUEN absolutamente nenhuma. _

Nenhuma, EX'

-O SR. PRESIDENTE (JoSé J9nácio FerTeira)
-Tem a palavra o Sr. Relator Carlos Chiarelll

é feita e o armador, que ju1ga que tem o navio

O SR. RELATOR (Carlos ChiareJIÍ) - O
Uoyd brasileiro trabalha com-afretamentos de
- ~ navios estrangeiros., também?
O SR. ALEXANDRE C"oS'TA - Eu queria
O $R._RICHARD KLIEN _-:Trabalhar, e muiinterromper V. EX" par• per~t.ar:: o navio Piotos.
neiro, que pertence à empreia de V. St, quan·
tos carros ele transporta daqui para a Europa,
O SR. RELATOR (Carlos Cliiaielü) - V. S•
em cada viagem?
poderia dar-nos uma informação de qual é

em posição, ele informa ao armador que ~stá
precisando do navio, o n-avio que está em posi~

O SR. RICHARD KUEN- O navio Pioneiro
transporta automóveis e containers, então, ele

O SR. MAURÍOO CORRJ':A- Queria saber
se o preço oferecido .a:o- barco nacional é o
mesmo ofereddo aos barcos estrangeiros pa·
ra o afretamento.

O SR. RICHARD KUEN -A circularização

a relação entre navios próprios e navios afreta·
dos, no caso do Uoyd?'
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O SR RICHARD KL1EN - Eu posso lhe dar
o valor dispendido pelo Uoyd, no ano passado,
com afretamentos. Foi da ordem de sessei:ita
e um milhões, quatrocentos e_ um mil, quatro~
cento e quarenta e um dólares.
O SR. RELATOR (Carlos Chiaielli)- Quan.
to?
O SR. RICHARD KLIEN -

Foi da ordem

de 61 milhões e 400 mil dólares,

aproxima~

damente.
OSR. RELATOR (Carlos Chiarem) -A pergunta que quero lhe fazer é a seguinte: qual
a relação entre navios próprios e afretados
das três organizações, digamos assim, que
operam em transporte marítimo internacional,
como o Uoyd, a Aliança e a Transroll. Quantos
navios próprios cada um tem operando, e
quantos navios afretados, e entre os afretados,

quan.,tos são brasileiros e quantos são estran·
geiros? Qua1 é esta relação?

O SR. RICHARD KUEf'r- Vou passar a
V. Ex" as ínfonnações que eu tenho, aqui, inclusive, com nomes de navios.
O Uoyd Brasileiro afretou em 1987, 61 milhões e 400 mil dólares de afretam~nto~ A
Aliança afretou, em 1987, 36 milhões e 212
dólares de afretamento. Estou aptóXlmando,
aqui, os úJtimos milhãres. E a Transroll afretou,
em 1987, 31 milhõeSie 360 mil dólares de
afretamento.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E qual

é a receita? V. 8' está nos dando _o volume
dos recur_os dispensados, em afretamento, de
cada um deles. Vê-se que, praticamente, o
va1or do Uoyd é o dobro, quer da Transroll,
quer _da Aliança, em números redondos?
O SR. RIOfARD KUEN--AAiiimÇa afreta
20% a mais do que a Transroll.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sim,

então, um é 35, 30 ou 36, e o outro é 31? O SR. RICHARD KUEN -

Certo.

O" SR. RELATOR (Carlos ChiareJJI) -~--- Gostaria de saber o seguinte: qual é o volme de
cada um, com os navios próprios? Nós já vimos qual a correlação a nível de afretamento.
Nós já vimos que a Transroll tem, nesta área
de afretamento, de 30 a 31 milhões de dólares,
a Aliança 36 ou 37, e o Uoyd sessenta e poucos milhões. Agora, eu quero saber com os
navios próprios.
O SR. RICHARD KUEN =~Eu não posso

declinar a V. EX' os nomeS dos rlavios, próprios
das empresas, mas posso declinar a V. Ex"
os nomes dos navios afretados pela Aliança
e pelo Uoyd.
O SR. RELATOR (COrtas Chiarelli)- Não,

eu quero saber o seguinte: qual é o morttante
efetivo? Então, eu perQi..mto, qUãrê o resultado
do Pioneiro, que é o único navio não afretado,
que é o único navio próprio da Transroll?
O SR. RICHARD KUEN -

O que V. Ex"

quer dizer com, resultado, faturamento?
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Exata·
mente. Quando V. S• fala em gastos com afre-

tamento, v. s~ está-se referindo a gastos com
afretamento ou no resultado da operação obtida com o navio afretado? O que V. S• está
querendo dizer, com esta inTormação?
O SR. RICHARD KUEN ~ Não, eu estou
falando o- seguinte: conforme o boletim esta~
tlstico da Sunamam, que divulga o montante
gasto em dólares, pelas diversas empresas,
com afretamento, esses números que eu lhe
dei são os- gastos com afretamentos pelo
Uoyd, pela Aliança e pela Transroll.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Então,
isso aí, digamos assim, é o valor, é o custo
locativo?
·
O SR. RICHARD KUEN -

Rende muito

pouco, Ex" O que renOe mesmo é o Pioneiro.
O navíô nlklis rentável que nós temos, o navio
que fez a empresa sobreviver até o dia de
hoje foi o Pioneiro. ESsa é a razão pela qual
nós estamos nos- emp-enhando em construir.
!;je_ V. Ex" me permite, eu gostaria_ <:te ler,
aqui, a relação...
O SR REIAro·R- -(Carlos ChiareIIi) - Ah,
agCrra-v. S• deu uma informação que cria uma
dificuldade de entendimento, pelo menos para
mim, pelo meu Ql não muito elevado. ~ o
seguinte: ...
-

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)
Não apoiado.
O SR RlCHAR_D KUEN -

Que é isso, l:J<.!?_

O SR. RELATOR (COrlos Chiarelli) -
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com um volume tão grande de dispêndio,
quando o retomo é tão baixo?
Porque- V. s~ nos disSe ontem - delXe-me
só completar o raciodnio- que a sua -empresa era capaz, e por isso a chave do seu êxito
estaria nos seus preços baixos, a eficácia da
empresa etc. V. S• fez um comercial da sua
empresa aqui, com toda a razão não irá faz_er
da de outros. Tudo berri. Então, V. S• mostrou
que a sua empresa é capaz de oferecer um
serviço por um mihão e novecentos mil, enquanto outras empresas ofereceram o mesmo
serviço por dois milhões e cem mil dólares.
O SR. RICHARD KUEN --Com naYio_.brasileiro...
OSR. RELATOR (Carlos Chiarelli)-Enião,

Correto.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - O leaslng custou isso. Eu lhe pergunto o seguinte:
v. s~ tem o moritante da receita produzida
por--estes navios que foram afretados? A sua
empresa deve ter. V. S• sabe Que pagou 31
milhões de dólares para ter o afretamento.
E quantà é que renderam-esses-riavios? Quanto é que a empresa obteve em decorrência
desse tipo de dispêndio?
O SR. R!OiARD KUEN -
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Não;

não é não. Eti quero saber o seQuinte: V. 8'
diz que a empresa tem o_seu grande índice
de lucraiividade, com nãvio próprio.
O SR. RICHARD KUEN- Correto, Ex" Foi
o Pioneiro que...
OcSR. ~ELATOR (CarlosChíarelli)- Entao

o que rende mesmo é o navio próprio, este
é que dá resultado. Aliás, eu não tenho nenhuma razão para discordar de V. S• Evidente~
mente, quem deve saber como é que as coisas
acontecem é o empresário.
Agora, eu pergunto o seguinte, porque uma
coisa é evidente: V. St ainda não nos disse,
maS ê óbvio, em toda essa informação, que
a relação entre_ o número de navios de propriedade da empresa e o número de navios afretados, da sua empresa, a relação é muito maior
do que a do Uoyd, do que a da Aliança, porque
o número de navios próprios dos outros dois
é maior. Evidentemente, no CaSo da Transroll,
trabalha-se sobre um, então, o resultado dessa
divisão sempre será maior. Se o fator determinante de lucro é o navio próprio, qual é a
vantagem desse enonne risco de afretamento.

V. 5' mostrou que sua emprwsa é boa, bonita
e barata, quer dizer, a empresa cobra menos,
faz em menos tempo, o cliente ainda manda
um telex agradecendo, esse tipo de coisa sensacional.
O SR. RlCtfARD KUEN -Muito obrigado.

O SR. RELA~.TOR (Carlos Chiarelli) --V. S•
fez assim, o seu papel; até aí_ não há problema
algum.
--- Agora, eu pergunto o seguinte: como é que
a sua empresa consegue competir privilegiadamente- privilegiadamente no sentido concorrencial - como é que ela consegue ganhar, oferecendo preços menores, com -relação a outras empresas, se a sua empresa tem
um navio só de propriedade, e quem dá a
faixa de luSro maior é o navio_ próprio?- -Quer
dizer, a faixa de elasticidade para jogar no preço é onde se tem a maior amrgem de lucro,
porque se pode encurtá-la. Se a empresa tem
um navio só, como é que ela consegue ter
~a maleabilídade ,de_ ter preços mais baixos
do que as outras, que têm muito mais navios
próprios e que como V. S• está dizendo, o
navio próprio é que dá o espaço necessário
para se atuar com maior lucratividade?
·· Não' sei se me façq _Çlaro. _Quer dizer, piela
seu raciocínio de hoje quem dâ lucro é o navio
próprio. A sua empresa tem um navio próprio.
Agora, pelo s~?u raciocínio de ontem, a sua
empresa, e pelas informações que __deu, cobra
mais barato do que as o~as. Onde é que
está a mágica? t: s6 isso que eu quero saber.
Como é que se ç_onsegue, não t~:ndo o instrun'lel!to iilaishab_~itado, o objetivo, do .que os
outros que têm o instrumento e não o conseguem?
V. 89 vai ter que nos dizer aqui como é que
isso é feito. Alguém está mal nessa estória;
ou os outros estão ganhando muito, numa
exorbitância fantástica - está havendo ai um
sobrepreço enorme e por isso têm muito lucro
- maS mesmo assim não conseguem concorrer com V. 8' que tem um navio só. V.
St está operando em vermelho ou tem alguns
benefícios extras que não estão aqui. O que
é mais estranho é como V. S• consegue com
um navio só, ter capacidade geográfica de
abranger todo o mundo: Estados Unidos, Itália, Brasil-Europa-Brasil, Chile, Argentina etc.
Como é que V:.8 9 corre esse risco fantáStico,
e tendo um navio só, entra nesses outros mercados, onde não atende com navio próprio

1470

Terça-feira25

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

que é o que dá lucro? V. 8' é um marujo
arriscado, porque vai operar num espaço que
não é com o navio que dá lucro. J:: isso que
quero entender, são essas as duas questões
fundamentais aqui, para nós.

O SR. RICHARD KUEN- V. Ex' me pennite? V. & falou em comercial, então farei mais
um.
V. Ex!' me permite contestar essa afumação

O SR. RICHARD KUEN - A empresa tem
um navio próprio, dois brasileiros afretados
em operação.
Para responder à sua pergunta, objetivamente, sobre porque a empresa tem tanto resultado c_om navio próprio e mantém tantos
navios afretados faria dois comentários. Primeiro, porque este é o caminho para qualquer
~presa jovem começar. Porque qualquer armador no mundo - isto nos ensinam os
maiores ;mnadores do mundo- _só começa
uma operação de ocntratação e de construção
de um navio quando ele se sente muito seguro
nos seus contratos de transporte. Porque
construir um n<!\'io que custa 18, 20 e, corno
os nossos novos, 38 milhões de dólares sem
te_r um contrato de transporte que irá garantir
o pagamento daquele navio - e perdoe-me
EX" - dar o aval pessoal na contratação do
navio, é uma loucu.~:a, A nossa empresa é jovem, ·está começando - como começou a
Aliança, com todo o respeito, há vinte anos
atrás - irllciando-se pequena, afretando muitos navios e construindo para substituir esses
afretamentos.
O navfo brasileiro especificado e construído
corretamente, - e aqui volto a nossa discussão do Karisma - contratado pelo preço Justo, como foi o Pioneiro, honrando seus_ compromissos c_om o Fundo de Marinha Mercante
dá para ter muito lucro com navio brasileiro.
Quanto ao fato das outras empresas cobrarem preços muito elevados, como vimos ontem no caso da concorrência da Rede FerroVi~ria Federal; estranho tanto quanto V. EX"
e atribuo a este fato a grande campanha que
a nossa empresa sofre pela concorrência.
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A minha pergunta é: se V. s~ está encomendando 2 navios em estaleiros nacionais. como
é possível comprar navio de "estaleiros nadonais, em preços competitivos para poder operar razoavelmente a n~g;;tção, que tipo de
incentivo estaria, vamos dizer, dando o próprio
Governo, para-que-s-eja possível a um armado-r
nacional comprar um navio de um estaleiro
nacional?

O SR. _RICHARD KUEN - Eu gostaiía de,
. primeiro, dar um exemplo - gosto muito de
exemplos.
O navio que estamos construindo, intrépido
e independente, que são os primeiros navios
- V. EJcl' tem a maquete, aí, n-o folheto pessoal no contrato de financiamento do BNesses navios cUstam, atualmente, ~ falando
DES, esse navio...
em ordem de grandeza -aproximadamente,
18 milhões de dólares para ser construido no
Brasil; esses navios têm capacidade para
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - S6
transportar caminhões, containers, carga de
um detalhe. Meu caro depoente, vamos deixar
projeto; eles têm duas rampas, têm guindasbem claras as coisas aqui. Aquela estória do
tes; e esses navios, se transportarem só contaiespanhol valiente nom quite eJ cortez. Estaners conduzem 1.150 unídades.
mos sendo cortezes, o que não quer dizer "que
Vou dar, agora', outro exerripl6 a V. Ex!' não hã mais voltas, temos três navios". Ninnão estou querendo, aqui, criar mais polêmica
guém aqui quer que a sua empresa não tenha
com a Companhia AlianÇa, porque já deferidi
vinte ou trinta navios, e ninguém está negando
a minha tese, mas, infelizmente, tenho que
o seu direito de se expandir. Nosso problema
citar o exemplo - 2 navioS que foram comw
é estabelecer critérios quanto à fiscalização
prados pela Companhia Navegação Aliança,
da regularidade e a absoluta legalidade de proque é o Cõpacabana e o Flainengo, que foram
cedimento. Tomara que todas as empresas
comprados na Alemariha por um valor que,
brasilerias cresçam muito e, se possível, tehoje, deve estar ha ordem de 50 milhões
nham todo o direito ao transporte marítimo,
de dólares --: 50 milhões de dólares ·contra
todas, que cumpram seus deveres sedais e
18 milhões de dólares, esses 50 milhões de
que tenham lucros.
dólares de navio, transportam, -talvei:, 20%
O problema não é que "aqui não tem mais
mais do que os nossos navios brasileirOs.
volta", quero que fique muito claro aqui que
Então, realmente, isso é urna questão do
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
não vamos alterar ingredientes um pouco inaarmador. Cada armador tem as suas prefedequados à realidade dos fatos para fins do, - Concedo a palavra ao _Senador Severo Gorências aonde encomendar navios. No caso
que estamos discutindo, que são navios em mes.
da Aliança, como no caso da Kommar, ao
operação, e quem gera a receita é navio em
O SR. SEVERO GOMES - Sr. Richard,
que tenho conhecimento, as empresas foram,
operação. Projeto, fase de construção gera sempre houve um conflito grande de interesrealmente, - não vou dizer compelidas despesa, que eu saiba. O que_ estamos discu- ses entre a indústria naval e os armadores.
empurradas para comprar navio no exterior,
tindo não são os seus planos. os seus proJetas. E mais recentemente está ocorrendo no munporque, na época, o Fundo de Marinha Mer~
as suas aspirações, que as respeitamos. O que do um fenômeno curioso. É que, como todos
cante não tinha recursos §Uficientes p21r21 fiestamos discutindo é, efetivamente, a capaci- os países exportam os seus produtos in,dusnanciar esses navios aqui.C, aí, ocorreu um_a
dade de atendimento de um lado e capacidade trializados, em seus navios, sem impostos e
coisa curiosa__e ex.dl'Ú2C.l.J.i_a:_ o Brasil, pela lei
operacional de outro, 'índice de lucratividade, dando incentivos, apareceu urna caricatwa.
anterior - parece-me que é o Decreto n 9
,condições de competição, relação entre o ga- Os armadores de um país estariam com enor1.801, não tenho de cabeça- dava para os
nho efetivo de uma empresa que tem um só mes dificuldades em comprarem navios do
navios especializados um sul;)sídio à construnavio, que é o instrumento de lucro, e outras seu próprio país. COm isso passou a haver
ção de um navio especializado e que o Brasil
que têm vários que seriam instrumentos de uma roda da fortuna e cada um exporta para
não 'tivesse, ainda, tecnologia desenvolvida lucro e que competem em condição, segundo os outros, imaginando que liberado de imposcomo é o caso dos navios Roll-on e Roll-off;
depoimento de V. S•, concorrendalmente infe- tos e dando subsidias, não há custos sedais.
esse subsídio, de acordo com a lei anterior,
rior com a sua.
De tuna certa maneira é essa coisa _que se
variava, mas chegava a um máximo, se não
me engano, também de 40%. Quando um
Nesse caso, senhor depoente, a sua empre- fala da internacionalização da economia que
navio é comprado na Alemanha, para o Brasil
sa tem um navio em operação; se ela tem acaba prejudicando o País à medida em que
essas importações são liberadas. O exemplo
a Alemanha não deu incentivo; o B19Sll_ não.
2, 3, 5, se ela irá encomendar mais isto é
uma informação que
s• poderia dar e já mais caricato é o que ocorreu, recentemente, pôde aplicar o incentivo que é facultado às
construções no Bras~. Então, a Aliança ficou
deu de manei_ra reiterada, desde ontem e já no acor~o ~om a Argentina: o Brasil vende
50 mil autOmóVeis pãra a Argentina e a Argencom esse navio, extremamente caro, e imao anotamos. O que estamos discutindo é
gino que seja um navfo que terá muita dific_ul~
quantos são os navios em operação e, nesse tina vende 50 mil automóveis para o BrasiL
dade para competir com os nossos novos naparticular é um só. Por Isso faço questão de Os dois deixam de cobrar impostos, os dois
fazer esse aparte e V. s~ diz: __ não tem mais
subsidiam e somente as empresas montadovios, porque V. Ex! .vê, se o custo de capital
ras é que irã_o ganhar uma enorme diferença__ do noSso varser aproximadamente a metade,
volta, são 3. Nãot Primeiro ninguém está quee o custo de capital é mais ou menos 50%
rendo impedir que a empresa tenha 3, 5 ou_ _9e R~e~9-· Esse fenômeno é universalizado na
do custo to_tal de operação, o preço do navfo
1O navios. Segundo, qliero deixar bem claro, indústria naval, quer dizer, um armador tem
:n;~ para fins do que se está discutindo tem
uma en<;>nne dificuldade para comprar navios é uma coisa fuhdamental. Então, digo que
iSso depende de caso por caso, e acho que
do seu próprio país.
só um, em ope.l'ação?
de que a empresa só tem um navio. Real-

mente, há um ano a empresa s6 tinha um
navio; hoje a empresa tem três navios, quando
tem dois navfos em construção, isso quer dizer
que a empresa tem três navios; não há mais
volta, EX' O navio foi contratado demos o aval

v.
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a nossa consbução naval está totalmente vol~
tada, nesse momento, a construir navio para
armadores brasileiros, e _a<:redito que essas

estatísticas a que me refiro demonstram que

existe, antes de mais nada, um enorme mercado para a construção de navios aqui no
Brasü, porque estamos afretando mais do que
estamos _usando os navios brasileiros.

eSSa

O SR. SEVERO-GOMES -Agora,
pos~
siblidade de_aquisição de navios brasileiros
em estaleiros nadonais eStá diretamente liga-

da ao subsídio que seja concedido, coino
V. St se referiu.
O SR. RICHARD KUEN - É, ao fiiianciamento do Fundo de Marinha Mercante, que

foi regulamentado re.centemente através de
dois decretos, que são o 2404 e o 2414.
O SR. SEVERO GOMES -

No caso de

navios com tecnologia ainda não dominada,
o subsídio...
O SR. RICHARD KUEN -
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Ele não dá rllãis

esse subsídio. Nesses Decretos
2414 foi retirado esse subsídio....

no;o~

2404 _e

O SR. SEVERO GOMES - EsSes 40% de
subsídio dizem respeito a quê, então?

O SR. RICHARD KUEN - Dizem respeito
ao decreto anterior que vigia, na éPoca em
que foram comprados _esses navios, porque
quando foram comprados esses navios na
Alemanha, e também o Karisma, na Inglaterra,
havia um subsídio para a construção naval,
no Brasil, a fundo perdido. Ao que me consta,
ness_es novos Decretos n95 2404 e 2414 V. Ex' me perdoe, estou procurando ser sem~
pre muito exato-- não existem mais esses
subsídios.
O SR SEVERO GOMES- Há a incidên-d8
de impostos internos, ICM e !PI, ou não?

O SR. RICHARD RUEN~Acho que a construção de navios, aqui, tem p-ouquíssimos ím~
postos para o armador brasileiro.
O SR REU\TOR (Carlos Chiarelli) -V. S•
disse que foram impelidos a adquirir ou a contratar esses navios do exterior. Impelidos por
quem?

O SR. RJOJARD KUEN - Eu_corrlgí a mi~
nha afirmação e_disse empurrados; eu me cor~
rigi e disse de impelidos para empurrados,
porque é difícil "impelidos". Eu tenho que provar isso e não tenho como provar:- Eu vou
dar novamente um exemplo.
O SR. RELATOR (C<irlos Cfiiarelli)":_ A
substituição foi de impelidOs pata-empurra.:
dos?
OSR RICHARD KUEN- Vou lhe dar novamente um exemplo. A Kommar...
O SR. REU\TOR (Carlos Chiarem)- Vou
lhe perguntar à luz da sua retificação: quem
é que empurrou, entãO?

O SR. RICHARD KUEN - Vou lhe citar fatos. A Kommar, quando foi autorizada a funcionar, na sua resolução da Sunamam, que
determinava que ela iniciasse a sua operação,.
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determinava que, dentro de seis meses,· tinha
a obrigação de colocar a construção de um
navio próprio em estaleiro nacional. Isso faz
parte da resolução da constituição da Kommar. Quando a Kommar- repito, a Kommar
dos antigOs sOCios, eu não teimo nada a ver
com tsso - procurou financiamento _em estaleiro nacional, o Fundo de Marinha Mercante
não dispunha de recursos, e a empresa foi,
entre aspas, "empurrada" para comprar um
navio na Inglaterra, que é esse abacaxi, esse
Karisma de que tratamos aqui ontem. Esse
é um exemplo çlássico, po.[" ~ausa _das operaçõeS CaSàdas, por causa doS empréstimos
concedidos;_ ~o Bra_sil, desde que o Brasil adqutrisse navios no exterior.

O SR. RICHARD KLIEN - Não, o preço
foi muito __ eJevado, em função dessa contrapartida dos empréstimos. V. Ex" lembra que,
nessa época, o Brasil tinha muita diffculdade
de obter recursos no exterior. Essa foi uma
fórmula encontrada: compre o navio aqui nesse estaleiro. E só podia ser naquele estaleiro,
e só podia ser aquele navio, e a empresa tinha
que pagar o preço que o estaleiro pedisse.
O preço era muito eleVãdo.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Então,
o empurrão foi governamental?

não chamemos de ...

O SR. RI<:HARD KLIEN....:.. Foi governamental.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - De
overpríce. Digamos que era um preço excedente_ ao_ valor normal de mercado, por um

O SR. RELATOR (CarlOs -Chiarelli)- Isso
em· gue época?

O SR. RELA.TOR (CarlOs Chiarem) -O preço·era muito elevado com relação ao mercado
da época e a característica do navio, certo?
O SR. RICHARD KUEN -Absolutamente.

-o SR RELATOR (carros Cfiiarem)- Então;O SR RICHARD KUEN -

De _overprice.

oto~eu

navio com aquelas características.

o· SR. RICHARD KUEN - A Kommar foi
autorizada a funcionar em 81 e isso ocorreu
em.82.

O SR. RICHARD KLIEN- Vou lhe dar novamente um exemplo. O Karisma é um navio
que, em termos de capacidade de automóvel,
transporta 1.600 automóveis. O Pioneiro,
quando fo! contratado por 16.5 milihões de
dólares, transportava mil e poucos automóveis, sob ·coberta, e agora transporta 2 mil
e tantos automóveis sob c.obertao
De maneira que, o PiOneiro jumborizado
que custou mais ou menos 1 milhão de dólares, quer dizer, 1,65 mais 1, dando 17,5 que
é um peço referencial; enquanto o Karisma
custou muito mais do que isso, o Karisma
custou - eu não tive esse dado ontem e faço
questão de passá-lo IToje -20 milhões e 300
mil libras o que dá um valor da ordem de
30 milhões de dólares. Como V. Ex' pode ver
é um preço· muito mais elevado do que os
17 milhões _e melo_do preço original do Pioneiro mais_~ juin_borização, e não 'é um navio
melhor; o nosso navio é melhor do que o
Karisma. As receitas atestam isso, o nosso
navio gera in<iis r~ceita do _ci~e o Karisma

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Há
uma informação nos Anais da CPI de que essa
operação teria sido realizada - e V. s~ usou
agora a expressão também -como uma operação·casada, naquele sentido de que cobrava
fora para facilitar a entrada de re_cursos aqUi.
E:sse eiDpiiiTãõ foi referente à época em que
era Minsitro da área económica o Sr. Delfim
Netto?

O SR. RICHARD KUEN - Acho que sim,
sou tã.o técnico em calendário, mas eu acho que era sim.
~-Re"ã.JiTiente- eu_ -não

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelü) - Em
termos da real situação desse navio referido,
o Karisma, que na· época a 'suei encomen'dá
foi feitã: apêla-Kommat, e na época a Komrriainão lhe dizia respeito, n~o é verda~e?

O SR. RJCHARD KLIEN Concorríamos ferozmente.

Exatamente.

O SR: RElATOR (Carlos ChiareDi)- Então,
fqi feita a encomenda por uma concorrente?
O SR RICHARD KUEN -

Exatarnente ..

O SR RELATOR (Carlos Chlarelli) -É corretei. Informação de Que a sitUação desse
navio, no que pertine à sua _compra, amorti-,
:zação dO débito e ~agamento, envolvia um
SÕbrepieç:O, um overprice nessa aquisição?

a

O SR. RICHARD KUEN conhecimento, Ex'

Eu não tenho

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - E a
compra desse navio que custou quase o dobro
do dispêndio com um navio similar ocorreu
por força de_ssa indução·, v. s~ chamou primeiro de empurrão, da autoridade governamental?
O SR. RICHARD KUEN --E: ·contra o que
estabeleceu a própria resolução. A resolução
estabelecia que a Kommar deveria colocar em
estaleiro nacional a encomenda de navio no
prazo de _6 meses.

O SR. RICHARD KUEN - Não há nenhum
registro nos livros da empresa, posso lhe asse·
gurar.

O SR. RELATOR (Carlos Chiareiü) ~V. S•
sabe que houv_e ~ss.a indução governamental,
esse empurrão, etc., para a compra desse navio com um pre~o duas vezes maior do que .
o recomendado pelo valor real de mercado.
Haveria urna ação do ex-Ministro Delfim Netto,
na época ministro, n~ssa operação dentro da
estratégia de polftica econômica que o País
desenvolvia.àquele momento?

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi) preço foi normal?

O SR. RICHARD KUEN - Absolutamente,
não é do meu conhecimento. O que acredito

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - NãO
tem idéia? Nem depois_ que assumiu a Kom::
mar, não pôde constatar _esse fato'2
-

E o
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que tenha acontecido é que a Sunamam queria que a Kommar tivesse um navio porque

existe uma resolução da Sunamam que determina que o annador novo tem que encomen-·
dar um navio rapidamente e se ele não o fiZer
a licença é cassada. Então, se V, Ex" me perdoa, foi num coloquial aqui do meu sódo "ou

dá ou desce",

_

_

Ela tinha que comprar um navio; então ela

comprou. Foí um navio que pintou pefa frente,
porque aqui não tinha como comprar navio
e não havia recursos disponíveis para finan-

ciá-lo.
O SR. RELATOR (Carlos Chi.,.mj ~Então,

na linguagem coloquial de "ou dá ou d~sce",
a origem desse empurrão, dessa gestão foi
a nível governamental da Sunamam?O SR. RICHARD KUEN - Eu acredito que
a Kommar tinha que encomendar um navio,
se ela não encomenda_~e um navio e1a perdia
a sua resolução de autorização ele funcionamento.
O SR. RELATOR (Carlos CHiarem)- Sim,

mas a pergunta que eu lhe faço em decorr!ncia dessas suas informações - e V. 8',
inclusive, além de nos dar informações de que
o preço estava acima do mercado, portanto,
empresarialmente não me parece que tenha
sido um bom negócio - e V. S• ainda disse:
Daí veio _esse navio que é um abacaxi."
O SR. RICHARD KUEJ'l- Exatamente, um

abacaxi.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -Esse

abacaxi apareceu no seu_ depoiment.o. EsSe
abacaxi é pelo preço ou porque, além do preço, esse navio era inadequado, digamos, para

os objetivos comerdrus d~ empresa? Ele só
é abacaxi porque foi comprado por um preço
excedente ou além do mau preço ele não é
o melhor instrumento a nível de .uma empresa
de navegaçi!ío pelas suas caracteristicas técnicas, operacionais ou coisa que o valha?
O SR. RICHARD KUEN -
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Não; o navio

é como um temo sob medida, çada um gosta
do temo de uma certa maneira. Então, o navio,
em princípio, deve ser especificado pelo armador.
O navio, como ele foi especificado, eu não
o teria feito. Ele tem um motor de alta rotação
que dá muito problema de manutenção e ele
não tem uma capacidade de carga tão grande
como o Pioneiro, sob coberta. E a indústria
automobilística gosta multo de transportar as
suas cargas sob coberta, ela não aceita transportar as cargas no convés desabrigado. Então, eu o teria especificado de maneira diferente. Mas o n~o é apto; o grande problema
é justamente o preço do navio.

o navio é mais novo e1e tem uma performance
melhor, ele requer menos manutenção. Essa
é uma vantagem do Karisma.
O SR. ALEXANDRE COSTA- V. S• atril>ul

a uma má encomenda do armador?
O SR. RICHARD KUEN -Acredito que foi
_Qm~

enc:;_omenda errada.

O SR. RElATOR (Carlos Chiare1li)- Então,
temos dois casos ai. Quem escalou mal o
produto foi o armador - mal a seu critéri_o,
por certas características técnicas, o que aqui,
no CasO, -não é problema nosso; ele ter comprado bem ou mal o produto _é uma questão
a ele. referente.
__
- Então, volto à questão inicial do preço, que
seria: quem respondeu, que, digamos assim,
avalizou - em linguagem mais objetiva essa operação: foi o Governo 'brasileiro. o Tesouro Nacional?

O SR. RJCHARD KLIEN _~ É; a operação
foi feita por hrteresse do Governo brasileiro.
Exatamente.

-b

SR. R!'.I.ATOR (Carlos dtiarelll) -

Verifi-

cam_os que nãO houve-paQamerito da empresa,-Clãs Prestações ou das parcelas referentes
à aquisição, mas o vendedor, o estaleiro, foi
pago, certo?
O SR. RICHARD KUEN -

Correto.

O SR. RELATOR (Carlos Chlareiii)- O es-

O SR. RICHARD KUEN - E1e deduziu desse empréstimo. Acho que o que aconteo:::eu
foi Isso.

·o SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Sim,
CObrou por dedução.
Cobrou por de-

dução. Exatamente.
OSR RELATOR (Çarlos Chiarem) -Então
cobrou-se.
O SR. RICHARD KUEN -

Exatamente.

O SR. RELATOR (Carlos ChiareIII) -

E

quem pagou foi a União, o governo brasileirO?
O SR. RICHARD KLIEN - Não tenho esses
dados, SuPonho isso. O navio está pago, está
livre e desembaraçado.
O SR. RELATOR (Carlos Chiareiii) -Certo.

Está des-embaraçado; o avalista era o Governo
brasileiro, que estimu1ou a compra, e o estaleiro se quitou na ocasião em que houve o
financiamento de recursos para o País.
O .SR. ALEXANDRE COSTA- Em quanto

renipo foi entregue o Karisrna?

diferens:a de idade entre o Ka!isma e o Pioneiro?

O SR. RICHARD KLIEN - o Karisina foi
ericomendado em 82 e entregue em 84. Isso
é ilorinaJ. Dois anos de_ construção, É o tempo
que vão demorar os iloSsos- naVios, também.

O SR. RICHARD KLIEN - O Pioneiro foi
entregue em 1979, se não me engano em
dezembro de 79; e o_ Ka,-i_~ma em ju1ho de
1984. Quer di,zer, o Karisma é um navio 5
anos mais novo que o Pfoneiro. E quando

anos. A questão que coloco ê a seguinte: na
wdade, hoje, essa compra, cujo aspecto técni~ de que_ o carro não é trasnportado sob
cQberta, é. transportado no convés, e que o

O SR. ALEXANDRE COSTA- Qual é a

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -

O SR::._ (Inaudível)
O $R. RELATOR (Carlos Chlãrelli) -Não,
pagou os 30. A informação decOrrente - _é:
nisso que volto à questão - é de que esse
navio, num mercado correto, _adequado, erá
o· naVio custar 17; custou 32 e o av_ali:5ta fol
o Governo brasileiro- e o arm_adór cobro_~ n_a_
operação de desconto do financiamento.
O SR. RICHARD KUEN -

O estaleiro.

O SR. RELATOR (Carlos chiarem)- Perdão, o estaleiro, exatamente. o estaleiro inglês.
I:: inglês, não é?
_
_
O SR. RICHARD KUEN -

Exatamente, In-

glês.

taleiro inglês recebeu os 15 ou 16 milhões
de libras que cobrou peJo navio Kãrfsma.

. O SR. RICHARD KLIEN -

cliente prefere que seja sob coberta, etc., esses
aspectos operacionais e concorrenciais descartamos, evidentemente.
Tomamos nota, asprendemos isso, mas no
momento não temos nenhum navio aí para
oferecer para os industriats. Não é o nosso
caso: Agora, com relação ao preço específico,
que já se mostrou qUe foi praticamente o dobro, o Que está evidenciado aqui é que o pais
pagou a diferenç~. Quer dizer, um nayio que
valia, poderia valer, ou deveriii valer 16 ou 17
milhões de dólares, custou 30 milhões de dólares. E quem pagou isso foi o Governo federal, até o presente momento.

Dois

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Então,

na verdade, que temos aí, além de outros problemas é o aume_nto do déficit público_ em
decorrênci~ c;ie Ul)la operação a nível privado,
es1imulado pelo Poder Públtco, à época dentroda operação da Dívida Externa. É_~e o quadro que se apresenta. V. S• poderá dizer oque sabe disso aí, não vou exigir que seja
conhecedor de tQ_dos os detalhes.
Vossa-senhoria, hoje, já nos disSe qlje Ôpreço é superior ao do mercado, deu-nos a
data, disse-nos que havia, até numa expressáo
bem objetiva, "dá ou desce", da Sunarnam.
e a Sunamam ê órgão governamental; que
a estratégia era da operação casada. Entio.
acho que o_s dados, o contorno, estão aí. Gostaria de saber se V. s~ teria algum dado a
mais sobre essa operação, que me pare<:e ex.;
tremamente significativa neste momento histórico, para que caracterizemos uma detenninada situação, com relação a esse quadro da
Marinha Mercante, que e$tamos investigando
aqui.
O SR. RICHARD KUEN- Eu diria que sim,
EX', que todos nós, contribuintes brasileiros,
estamos pagando por esse erro. Também es·
tau pagando. Todos nós estamos pagando,
concordo plenamente. Agora, enquanto à situação da KOMMAR, gostaria de respetir mais
uma vez que a KOMMAR tinha obrigação de
encomendar um navio. Conforme a Resolu·
ção que a autorizou a funcionar, esse navio
deveria ser encomendado nJJm e_staleiro nacional; como o Fundo de Marinha Mer<::ante
não dispunha de recursos disponíveis parâ a
encomenda desse naVio aQui no Brasü, a
KOMMAR encomendou esse navio na Inglaterra.
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Não
é um problema que lhe diga respeito, mas

lhe diz respeito agora por que o navio passou
a integrar uma empresa da qual V. St passou
a ser um dos titulares. Mas na verdade, o que

aconteceu é um caso absolutamente claro;
ela deveria ter um navio próprio; para ter um
navio próprio deveria fazer uma encomenda;

para ter essa encomenda preferencialmente
deveria ser um estaleiro brasileiro, mas, para
fazer no estaleiro brasileiro seria conveniente
se tivesse os estímulos e benefíclos dO Fundo
de Marinha Mercante. Como eStes não lhe

eram oferecidos, o que aconteceu, acho que
parece mais do que evidente é que ela acabou

tendo os mesmos estímulos e beneficias de
maneira total encomendando no estaleiro inglês, porque no momento em que_ foi feito
a operação casada,_ela não apenas teve o estí~
mula de 2_0 ou 30 ou 40% maS, ela passou
a ter o aval do próprio governo brasileiro na
compra do navio no exterior, e como ela não
pagou nada, o governo tudo. O estimulo foi
de 100% s6 que comprOU o navio muito mais
caro, comprou~se o mM o pelo dobro do preço
e custou ao erário, que é público evidentemente, muito mais do -que se tivesse financiado 100% numa iil.dústria nacional - não
estou dizendo que isto fosse irregular, talvez
fosse ilega1. Agora, essa outra forma que contornou a lei, pelo que se está evidenciando,
é muito mais danosa, inclusive à sodedade
brasileira é ao contribuinte brasileiro do que
a fórmula anterior, que também seria ilegal,
talvez prejudicial. Apenas este comentário que
faço.
O SR. RICHARD KUEN -
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Se V. Ex• me

permite, tenho uma resposta a dar soDre isso.
Permito-me ler um tre_cho do Aviso 059,
datado de 1.3.84, do entãOMinistiodos Transportes ao Ministro da Fazenaa:

"Sr. Ministro, a Superintendência Nacional de Marinha Mercante, no ano de
81, assinou protocolos financeiros com
bancos ingleses visando_ a importação de
navios e equipament_os. Paralelamente,
foi oferecido à Sunamam um crédito financeiro em moeda equivalente a 1.12
dólares por dólar de navio equipamento
importado pelo Brasil."
Esse ê um trecho deste aviso. Diz aqui ainda
no mesmo aviso:
"Dos vários navios previstos no protocolo, dois roll-on roll offviabilizados foram
adquiridos, um pela lntermodal Transportes e Navegação Ltda, e outro pela KOMMAR. Essa importação permitiu um saque de 11 Omilhões de dólares em moeda
para a Sunamam."
Permito-we, ainda, ler um trecho de outro
aviso, o Aviso 2661611, de 7 de maio de 86,
do então Ministro dos- Transportes.
A opção por esta alternativa não visava
basicamente aos interesses da Marinha
Mercante e da construção naval, mas,

atendia às necessidades momentâneas
do governo para a captação dos recursos
destinados aos seus compromissos fi~
nanceiros.

O SR._RELATOR (Carlos Chiarelli)- De.
qUem é eSse- expedientei
O SR. RICHARD KUEN - Isso é o Aviso
n9 266, àO Ministro dos Transportes, datado
de 7 de maio de 86. Com isso, acredito que
estou provando essas- minhas afirmações de
maneira corretã.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Eu perguntaria ao depoente quantas ações da Kommar
foram compradas por ele e seu sócio e a que
preço total?
O SR. RICHARD KLIEN- Nós comp~mos
a totalidade das-ações.
Agora eu me permito, V. Ex" não me leve
a mal, mas, acho que o preço da compra
da empresa é um assunto que gostaria de
tratar sobre reserva. Foi um preço rriuito baixo,
posso lhe falar assim.
oSR:JOSÉPAULoBISOL-Nãoacredito,

Sr. Presidente, que ele tenha direito a essa
_reserva_

O SR. PRESIDENTE (JoSé Ignácio Ferreira)
-Vou deixar bem enfático a V. Br' que isso
não é assunto reservado, é assunto de uma
compra, certamente estará em registro. o que
poae ter havido é algum sobrepreço por fora,
alguma corsa que certamente v. 5(.' nem terá
condições de fazer afirmações aqui, mas o
-que- corista V. S• terá que dizer.
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guém diz a que preço comprou as coisas,
todo mundo compra e vende o que bem entender, declara, o preço foi declarado correta~
mente. Está tudo absolutamnte correto, Sena~
dor. Também não estou me negando a fomecer·essa- informação a V. Ex~ Agora, o que
eu não gostaria de fazer é tomar esse número
público. Eu acho que não tem nada demais
nisso. Não me nego a prestar qualquer informação a V. Ex"'
O SR. JOSÉ )'AULO BISOL- Eu insisto,

Sr. Presidente, ele está comentendo ilícito penal.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)

- Mas, não há dúvida. Eu quero deixar daro
isso, porque não vejo corno possa ser feita
um compra sem haver o registo em algum
lugar. Não pode haver isso. Quer dizer, o registro desse quantitativo tem que estar num documento.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Foi com-

prado na Bolsa, Sr. Presidente?
O SR.

RICHARD KUEN - Não Exelênda..

Os acionistas da Kommar nos venderam as
ações, que não eram transadonadas e não
são tralisacionadas em bolsa. Foi uma operação privada.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -Não houve

nenhuma escritura e nem contrato?
O SR. RICHARD KUEN -

Houve um con-

trato...
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-Sim, mas todO contrato tem que ter o obje~
to, o preço e as condições. E, se hâ um _coné um número público, é um número comercial _ trato, esSe contrato foi inclusive registradO em
da empresa, é um difeito que me assiste com- algum lugar. Quero lhe dizer que sou um advoprar uma coisa pelo pre-ço que julga adequa~ gado, evidentemente não milito nessa área,
do.
mas V. S' tem o seu advogado, aqui, sabe
O SR. PRE:sJDENTE (Josê lgnádo Ferreira) disso, é impossível não estar esse contrato
celebrado, formalizado em algum instrumento
- Pergunto a V. Ex!' se deseja insistir nessa
e esse instrumento levado a registro em algum
pergunta.
lugar. Quer dizer, não é matéria do âmbito
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Considero
das minhas atividades profissionais, mas lhe
essa pergunta' fundamental para a definição
digo que é impossível isso. Houve um insbUe _o diagnóstico da licitude ou da ilicitude do mento de pactuação que formalizou essa openegócio.
ração e, posteriormente, esse instrumento foi
levado a algum registro público. Não vejo coO SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreir.:i)
mo.
- Insisto com V. s~ de que V. St não pode
calar él verdade diante um fato que, afinal, na
O SR. RICHARD KLIEN - V. Ex' me per6rblta de direita privado, mas é uma compra
mite, então, consultar meu advogado? V. Ex"
feita com registro certamente em algum lugar.
me dá essa liberdade?
Então, não há por que. Isso tem um registro
O SR. PRESIDENTE (José IgnácíO Ferreira) público, V. S• compra um terreno de um particular, se eu, cidadão, comprar de outro cida- - Eu lhe permito...
O SR. JOSÉ PAULO BISOC- Sr. Presidão, nãturalmente o preço fica consignado
em algum texto de documento e vai ser levado
dente, é só acréscimo, um adenda pequeno.
a um registro público. A mesma coisa no ·doEsse contrãtó e-sUsCetível de a1gum registro
cumento de compra de sua empresa, os seUs
para valer contra terceiros?
concorrentes, certamente têm acesso a isso.
O SR. ~ESIDENiE (José Ignácio Ferreira)
O ~R. RICHARD KLIEN - Eles não têm
-Claro.
ácesso. V. ,Ex~ me perdoe, Sencidor, agora eu
O SR. RICHARD KLIEN - Eu pediria a
V. Ex" fazer esta declaração sob reserva, não

gostaria de dizer aos Exm"' Senadores que
me coloco à disposição a revelar ~se número
a V. Ex' privadamente, eu não tenho nada a
esconder. Mas, não há nescessidade~_.Nin-

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Ele é público.

Ele é público por definição, entre as partes
ele é um ato particular privado. Mas, na medida
em que ele é registrado, ele _é públfco.
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O SR. RJCHARD KUEN- Ok. O meu advcr
gado está me informando o que eu devo dizer.
Agora, realmente, eu gostaria de expressar o
seguinte:_ ninguém faz isso de chegar aqui e
revelar os seus negócios particuJares_.

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)

-Mas, como, mas isso não_é...
O SR. RICHARD KUEN - Mas, vou revelar
porque estou procurando ajudar e contribuir
nos trabalhos da comi.ssão...

O SR. PRESIDENTE"{JO.Sé lgnácio Ferreira)
-Mas, por favor, eu quero lhe dizer o seguinte:
ninguém vai lhe perguntar, evidentemente,
qual o restaurante em que V. S• vai almoçar

q_uando sair daqui. Mas, se for necessário, para
a elucidação de um fato, V. S• vai dizer. Esse
fato é wn assunto de natureza particular, mas
que interessa, por alguma maneira, ao encaminhamento das investigações que se fazem
aqui De maneira que não há esse aspecto.
É evidente que há assuntos de absoluto foro
íntimo. O que quererribs aqUi não é o que
v. s~ pensa, qual é a sua opinião, são fatos.
Então, a cOrripra e a venda são fatos e, fatos
que, naturalmente, estão sendo objetos de
apuração, e nessa órbita V. 8' tem que dizer.
O SR. RICHARD KLIEN- O preço da compra das ações foi de, aproximadamente, 32
milhões de cruzados.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -
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Ações ao

portador, nominativas ou ambas?
O SR. RICHARD KUEN -As ações de empresa de navegação têm que ser nominativas
porque é obrigatório em lei que a comprovação do cidadão brasileiro para poder exercer
a atividade de navegação.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - É o preço

do navio então, o preço--do Karisma. Quer
dizer que a Kommar não tinha mais nada?
O SR. RrCliARD KUEN -A KOmmar tinha,
ao contrário, várias dívidas.
..Q SR. JOSÉ PAULO BJSOL- Tinha maus

negócios, não tinha contratos de frete, não
tinha nada?
O SR. RICHARD KUEN- Não, _a Kommar
tinha esse problema do navio a resolver, que,
inclusive, os antigos sócios não conseguiram
resolver e, obviamente, tinha uma operação.
E1a operava concorrendo com outros.
O SR. RELATOR (Carlos Crnarelli) -

Só

queria perguntar uma coisa aqui para ajudar.
Quem foram os s6cios majoritários da
Kommar que ftzeram essa venda?
O SR. RICHARD KLIEN - A Kommar pertencia a duas pessoas basicamente, inclusive
através de empresas deles, se não me engano.
Um deles é o Dr.José Carlos Franco de Abreu
e o outro é o Dr. José Carlos Kalil. Ao que
consta, foram sempre os proprietários da empresa Isso está tudo registrado na Sunamam,
porque a Sunamam controla o registro dos
acionistas das empresas de navegação.
O SR. RELATOR (Carlos~ Chiarelli) - O Dr.
José Carlos Franco de Abreu é o Comandante
Franco de Abreu?

O SR. RICHARD KUEN- ~o Comandante
Franco de Abreu.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -

Então, os

Srs. compraram um navio, o Karisma, nada
ffiais, Sob um nome de Kommar, sob o b'tulo
de empresa. Mas, na verda-de, compraram o
Karisma, sabendo que não estava pago.
O SR RICHARD KUEN -As pessoas fiSicas
Richard KJien e Washington Barbrito compraram as a:ções da Kommar. A Kommar tinha
esse problema do navio.
Se V. Ex" me permitisse, faria agora, aqui,
uma breve apresentação sobre os problemas
do Karlsma, do ponto de vista que nós o ~n(o
camos.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Não, o quero

dizer é que, ainda que estivesse lá a quitação,
V. S• e o seu sócio sabiam que o navio não
eStáVa -pago pela Kommar. Sabiam ou não
Sãliiam?
O SR. RICHARD KLIEN - Sabíaffios que
o navio não estava pago pela Kommar.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL '-' V. S• e o

seu sócio têm advogados supremamente habilitados. Sabiam conseqüentemente, que es_se negóç_io do navio pode ser, a qualquer momento, anulado por ~icitude. E até pela nova
Constituição, a partir de sua promulgação,
muitas pessoas do povo e entidades poderão
ajuizar essa ação.
·
Então, 9S Sr~. terão de pagar, porque assumiram, porque há wn consentimento tácito
nisso, terão de pagar os 32 milhões do Karisma.
Além disso, os Srs. contrataram 4 navios.
Não fõram_:_z; rião ié?
··0 SR. RICHARD KUEN ~Temos 2 navios
que estão em construção. Existem duas fases:
a fase. da aprovação da prioridade, pela Sunamam, para a c nstrução do navio, ou seja,
a Sunamam di "O Brasil precisa desse tipo
de navio".
Depois existe a comprovação da viabilidade
técnica da encomenda desse navio no BNDES. E, após, existe a constrUção, quando
o BNDES confirma o financiamento.
Temos dois navios que estão em construção no Estaleiro Caneco, que são ess_es dois
a que me rereri, o Intrépido e o Independente.
O SR. JOSÉ PAULÓ BISOL- Os negó-

cios...
O SR. RICHARD KUEN -

E dois navios

- perdoem-me que estão em fase final de
análise no BNDES, que levarão a sua contra·
tação de _financiamento e a sua construção,
esperamos nós, ainda este ano.
O SR. JOSÉ PAULO BISO L-'-- Os neg<S<:ios

são tão lucrativos que permitirão à Transroll
e_à Kommar pagar, no caso, o I isma com
preço atualizado, não sei quanto!> milhões de
dólares, e mais esses dois navios que já estão
em construção?
O SR. RJCHM<D KLIEN -

V. Ex' Jne pefdoe...

-

O Karisma,

O SR. JOSÉ PAULO BISOL~ E quaillos

ffiilhões de dólares, aproximadamente, montaria isso aí?
O SR. RICHARD KLIEN- Esses dois navios
que estamos atualmente analisando a viabili·
dade técnica deles no BNDES.,_Bd~LO;;tte_e
Belatrix - fazem parte do folheto também
-são navios muito grandes e custam, aproximadamente, 38 inilhões de dólares cada um.
Serão os melhores e maiores navios de ça_rga
geral do Brasil.
Essa é a nossa grande_ ambição.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Melhores e maiores, quantas mil toneladas?
- O SR. RICHARD KLIEN -Aproximadamente _22 mil toneladas. EStão no folheto.
O SR JOSÉ PAULO BISOL - Quer dizer
que há condições-p-aia pagar todos esses dóla-

res, inclusive o Karism<i?
O SR. RIC}it\RDJ"ÇUÊN- Gostaria de -seParar as duas questões. A TransroU é umã f!mpresa que, desde o primeiro dia, é adimplente.
Contratou um navio na Espanha-pelo valor
que podiã ,Raga_r_, pa,ga e~ n;;wio _en:t dia-, rigorosamente em dia, inclusive nas épocas mais
díficeís, quando o navio volta,va_vazio da Eurp-pa, fazendo um enorme sacrifida~ATranSroll
é uma empresa adimplente que trabalha, que
não deve nada _a ninguém, está_ encomendando esses dois_ navios em constru):ãO e que
tem esses dois navios em fase de" ciriáJj~e no
BNDES.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -

Os s6<:ios

proprietários são os _mesmos?
_ O SR. RIÇHARD KUEN - Os sócios proprietários da Transroll são a_Fmk. que é, como
faleí no iníCio da- minha exposição, uma -empresa que foi fundada pelo meu avô em 1924
e a Transtermar, uma empresa da qual participa o comandante Washington Barbeito e a
pes_soa física do_ cÇ>mandante Washington Bar-beito na Transroii e_nã Kommar os acionistas
são o comandante Barbeito e_e_u, pessoãs físicas.
O SR JOSÉ PAULO BISOL ~~ O comandante Barbe:ita e V. S• têm condições de suportar esse pagamento pessoalinente?

O SR. RICHARD KUEN --:-_Tivemos_ cone!!:_.
ções de _suportar a compra da empresa.

o SR. JOSÉ PACÍLO BJSOl...--' -PerQt;~.o
se., desfeito o negócio por mcitude e isso me
parece flagrante, pois o GovernO pagóu o navio aqui- há ilicitude - e, essa ilicitude gera
nulidade do negócio juridíco. Se isso for anu1ado, os senhores terão de pagar a· navio ou
-entregá-lo.
O SR. RICHARD KUEN -

Se V.

EJ<•

me

permite, o assuntq está tramitando em_ juizo.
Dessa maneira que teremos uma decisão judi~
cial sobre esse assunto.
O SR. JOSÊ PAULO BISOL -

Por que e

a que tftulo?
O SR. RICHARD_KUEN- Eu estava pedindo parã dar um esclarecimentci sobre- como

foi a nossa relação e vis-à-viso o Karisma
e a Kommar. Isso é que eli gostaria de exPlicar
a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (José lgnloclo Ferreira)

-Se V. EX' não se opõe, creio que seria conveniente fazer uma exposição sobre o assunto,
desde que seja breve.
O SR. RICHARD KUEN -

É de duas pági-

nas e meia.
Como eu já disse, adquirimos as ações da
Kommar, como informei em meu depoimento

anterior, em 30 de juiiho de 1987.

Tão logo tomamos conhecimento de que
ocorria na empresa, atravéS do exame -âa documentaçáo, ou seja, 40 dias após a transação

da compra das ações e 7 dias após termos
sido empossados como diretores da empresa,
endereçar .)5 ao Ministério dos Transportes
carta datada de I O de agosto, apresentando
a situação estranha que encontramos, informando que entendíamos que a Kommar tinha

o dever ético de pagar pelo navio. FIZ uma
breve apresentaç.!llo disso ontem, mas achei
importante dar essa cronologia.
Em 11 de setembro do ano passado, a
Kommar reiterou ao BNDES o pedido realizado ao Ministério dos TransporteS. Diante__do
entendimento de que a Kommar tem o dever
ético de pagar a alguém o valor do navio de
que ela é proprietária e de que não foi encontrada uma solução pela via admirUstrativa, a
Kommar em 19 de abril, ingressou ém juízo
com uma medida cautelar, logo em· seguida,
em 3 de maio, por uma ação ordinária, apresentando os fatos e documentos a que teve
acesso com o objetiVo de estabelecer o valor
reaJ a cujo pa.gamento estaria obrigada.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Quem é
a olJ!ra parte?
O SR. RICHARD KL!Eff...:A UiilãO; comoeu disse ontem.
Depositou, após autorização do Juiz, o valor
do preço original do_navlo, em cz-$
5.514.840,00 solicitando ao Judiciário para
que decida o valor de sua dívida. Esse é processo que mandei vir do Rio de Janeiro, pois
eu não o tinha ontem e que faço questão de
entregar à Mesa, pois acho que esclarece absolutamente, onde consta, inclusive, essas informações sobre os avisos e todas essas informações que fazem parte do processo.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-Trouxe agora? Eu gOstaria de vê-los.
O SR. JOSÉ PAULO Bi$0L -

A Kommar

(Carlos Chiarem) -

Eu

gostaria de um esclarecimento quanto a esse
ponto. V. s~ diz que a Kommar fez um depósito
judící.al de 5 milhões 540 mil cruzados. O que
entendi foi que o navio custou 32 milhões
de dólares, ao câmbio oficial são 5 bilhões
de cruzados. Há uma diferença de 3 zeros,
apenas. V. S• nos infonna que a kommar está
depositando em juízo 5 milhões de cruzados.
E a informação que recebemos de V. S• é

O SR. JOSÉ

que esse navio teve um preço original de 16
milhões de libras. Feita a conversdo ...

O SR. RICHARD KUEN --Vinte milhões

O SR. JOSÉ PAULO lliSOL -

Então, se

posso ultimar essa pergunta, ele poderia, na
resposta, acrescentar se faria um negício, ha
hipótese de pagar 32 miJhões de dólares.
O SR. RICHARD KllEN- - N.ós estamos
aguardando a decisão da Justiça, ~. para
saber- qual o valor que é devido para o pagamento do navio.
_
O SR. JOsÉ PAULO BISOL- Mas eu insis·
to em saber se V. Ex' faria o negócio se tivesse

que pagar 32 milhões de dólares?
O SR. RIC:HÃRD Ku.EN - Excelência, nós
demoramos bastante para tomar a dec!são
de comprar a empresa no estado em que ela
estava. Nós acreàitambs que vamos encontrar
uma solução através da JUstiça. v. Ex" poderá
examinar, através do processo, que a sftu~ção
da compra desse navio é realmente uma h!StÓ·
rfa muito comprida, e da mesma manelra que
nós demoramos bastante tempo para chegarmos a comprar ação à empresa nas condições
que nós· :compramos, eu não tenho condição
de lhe responder de boa-fé, aqui agora, se
nós iríamos ou não iriamos tomar uma decisão que envolve a compra de um bem de
20 milhões de libras. Nós sabíamos que a
empresa tinha um navio, que a empresa tinha
pro6lemas em re9ularizar a situação desse navio, nóS acreditávamos que poderíamos, trabalhando, pagar esse navio. E isso ·que estamos fazendo, estamos trabalhando e muito,
pretendemos Pgar o valor que for argüido pela
justiça.
_
O SR. JOSÉ PAULO

BISOL

-

Então,

V. S' me responde de oUtra forma: V. S•podendo comprar um navio novo por vinte, paga
um navio usado por 32? - O que eu quero
dizer, clara e_ explicitamente, é que é estranho
esse neg"ócio e que V. $'_tem uma dificuldade
etn eSclarecê-lo.
ple, mas eu não acho estranho.
O SR. JOSÉ PAULO BISO L -Mas, então,
me responda isso. Podendo comprar um por
vinte, um navio em iguais ou melhores condiçõés, correr o risco de pagar 32, eu acho um
absurdo.
"O SR. RICHARD KUEN -Mas não compramos s6 um navio compramos uma empresa.
OSR.JOSÉPAULO BISOL_- Mas a empre·

sa só tinha dívidas de bom mesmo só o navio.
O SR RICHARD KLIEN - Eu não se~. de
ruim talveZ o ri avio, pÕrqUe o navio justamente
é o abacaxi.

BISOL -

Mas

V. S• .

O SR RICHARD KLIEN- Pois é, a empresa
tinha dívidas.

O SR. RELATOR (Carlos Chiareili)- Feita

uma conversão razoável, seriam 30 milhões
de dólares. que, ao câmbio oficial, são 5 bilhões de cruzados. Então, essa questão é que,
para infdo de_ ç-onversa, me parece um pouco
estranha, hã três zeros aí fundamentais nesse
processo.

~AuLO

mesmo acabou de dizer que a empresa tinha
dívidas.

e trezentos mil libras, Ex'

O SR. RJCHARD KUEN -V. EX' me descu·

pretende pagar o preço real do navio e o depósito é 3 ou 4 vezes inferior.

o SR. RELATOR

Terça-feira 25 )475

DIÁRIO DO CONGRESSO N,A.OÓNAL (Seção 11)

Abril de 198.9

O SR. JOSÉ PAOLO BISOL- Entao, com'

prou o navio.
O SR. RICHARD KLIEN - Mas a empresa
estava em funcionamento, ela estava operando, ela estava transportando, ela estava fazen_do competição a nós. Corno eu já disse antes,
nós gostamos muito de operar com navios
brasileiros, nós somos bem mais ágeis ope_rando um navio nosso do que um navio afretado, nós estamos nos empenhando para construir" e nós não podíamos fazer outra coisa.
V. EX', -primeiro nós nos dirigimos, com 40
dias depois da compra da empresa, ao Ministério, propondo encontrar uma solução, por
via administrativa, para esse problema que nós
encontramos. Depois, fomos ao BNDES, porque o Ministério nos informou que o problema
estava com o BNDES. Fomos ao BNDES e
reiteramos uma nova correspondência ao BNDES, que n6s gostariamos de resolver o problema.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Eu sei, estão

querendo pagar 5 milhões quando o navio
custou 32, assumir um risco com alguma garantia e eu não sei qual é.
O SR. RJCHARD KLIEN -

Não, EX', nós

estamos querendo pagar o navio pelo preço
que a Justiça determinar.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácío Ferreira)
-Não, V. St pede expressamente aqui a condenação da União a receber o valor, e o seu
pedido, naturalmente, não vai ser alterado, é
óbvio então, no seu pedido, na aç:ão principal,
está aqui:
"A condenação da ré, a União, a receber o valor de construção do navio Karisma, acrescido, simplesmente dos juros
legais de 6% ao ano, sem correçâo mo neM
_ tária e sem corrf!ção cambial."

Então, esse cálculo, está referido aqui o legalmente devido seria, no entendimento
de V. s~. o principal é o equivalente em cruzados ao preço da época em 304-88, o equivalente em cruzados àquela época, muito bem.
Sem correção cambial, sem correça-o monetária e acrescido apenas os juros legais de
6% ao ano. É isso que se pede na ação prinCipal.
OSR:RICHARDKUEN-V.EX"mepermíte
ler, parte da ação, na página 29.
-

O SR. PRESlÓENTE (José Ignàcio Fer~erúi)
Não, o que interessa é o pedido.

O SR RICHARD KUEN - é: ,o capitulo do
pedido. "Pelo exposto, indicando desde já que
virá a juízo discutir o possivel quantum debetur. que, em latim, quer dizer, segundo sou
informado, o_que deve, com base no contrato
de construção do karisma, a autora requer
a V. S• que determine_ liminarmente a expedição de via de depósito do valor de_ constru-
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ç:ão.'' Repito: "pelo exposto, indicando, desde
já, que virá ajuízo discutir o passivei quantum

debetur e vou fer outro trecho na pagina 24.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádq Ferreira)
- v. s• está dizendo que o que disse choca
com o que estou dizendo. Estou lendo o pedido da petição inicial de V. S'. A sua petição
inicial tem uma parte expositiva e depois tem
um sentido. Sou advogado. Estou lendo para
V. S• urna coisa que não pOete· ser alterada.

E é com base no pedido e não na exposição
que se dá o provimento de jurisdição. O ~~

- acredito que não o sabe, ou se sabe que
o diga.
O SR. RICHARD KUEN -Está tudo relatado aqui. ó que sei é o "que apurei nos-documentos, quando compramos a empresa e fizemos a auditoria. Está relatado nesse processo,
porque justamente não consegúaamos chegar
a um acordo para uma solução de impasse
por via admifljstrativa. Gostaria de esclarecer,
mais uma vez, que na página 24~.

O SR. MAURICIO CORRtl\- Perfeitamente, S. Ex' pode, então, fazer uSO-dá P'aJavra. ·

O SR. ALEXANDRE COSTA- V. EX' me
permite? Vou ter!Tiinar a minha ponderaçãO.
Pleitear Justiça, não pagar juros e correção
monetária por parte de empresa é a coisa mais
normal do mundo. Isso é comuníssimo na
J.u_~ça do Brasil. ~ comuníssimo entre os empresários. O fato_ de a Justiça dar ou não, é
outra coi~, O qq~_~Je pleiteia pode ser-permitido ou negado pela Justiça. Nesse caso, ele
terá que pagar o justo preço -que é arbitrado
pela Sunamam. Essa que é a realidade. Não
vamos faz.er ~ssa confusão, porque estão armando ufna -cOnfusão- aqui, já é de um ato
ilícito acontectcj_o rio pasSado; não vamos fazer
isso. Que confU:sá_o é- essa?· Por que se diz
que é ilícito? Poderá até se apurar, no futuro,
da ilicitud~ da Kommar ao adquirir o Karisma,
mas precisa ser provado; o Senador Biso! não
pode d[z.er agora que é ilícito. Então,_aqui tudo
-é ilícito.
-

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, está havendo uma grande- confusão.
Pelo valor da compra da Kommar, observa-se
que o cidadão não comprou o navio, e sim
a empresa. Eram trinta milhões de c::ruzados.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Mais claro
que eu posso _clizer,- eu estou faz.eri.do uma
_inquirição, Sr. Presidente. Na inquirição a testemunha está dizendo que existe uma qujtaçõo ...

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -A empresa
só tinha dividas.
~

O SR. ALEXANDRE COSTA- Claro que
ex;-pode -diier e eu posso dizer_ que V. Ex"

dor Maurício Correa está aqui para concordar
comJgo seguramente.
_
O cálculo está aqui. O que se qüer, rea1mente, e pagar apenas o principal, calculado em

cruzado a época, em I 982, sem correção
cambial, monetária e acrescidos os juros de
6% ao ano.
O SR. MAUR[C!O CORRtl\- Sr. Presidente, go~ria dê fazer urna interferência que me
parece extremamente Crtl1 neste instante. A sua
firma entrou- havia solic:itãdo permissão ao
Senador José Paulo Bisol.

O SR. PRESIDENTETJos~ lgnácio Ferreira)
- O Senador Alexandre Costa ~stava numa
posição prioritária, mas...

O SR. ALEXANDRE COSTA- Q..aem disse
a V. ~ que a empresa só tinha dívidas?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL,-,- O depoente.
O SR. RICHARD KLIEN -,- A empresa não
tinha só dívidas. EJa tinha d!vidas.
O SR. ALEXANDRE COSTA- A dívida pode ser de 1 o:uiado,_cínco, dez cruzados. Estamos apenas adiantando. V. & disse até sobre
Hicitude no futuro, sem poder afumar se há
ilicitude ou não na compra do navio. Comprou
wna empresa. Isso é ·coisa mais normal n~ste
Pãís. Trata-s~ d~ transporte. Compram-se linhas aéreas. Não vai ver se o motor do avião
está ruim, de que ano é o avião. Compram-se
as linhas aéreas. A companhia possuidora de
linhas com licenças para poder transportar para o exterior. [,.pgo,_trinta milhões de cruzados
é um preço irrisório, balxíssimo para um cidadão adquirir uma empresa como essa. Amanhã, ele poderá perder o navio, mas l) empresa
não. O que está em_ discussão na Justiça ê
a respeito do navio. O n_aVio ê quem·Vai responder pela dívida - o Karisma. Não sou
nenhum advogado, mas sei perfeitamente que
quem vai responder é o Karisma. ~lJdO Já se
disse, até que o navfo foí adquirido sob ilicitude
sem saber como foi adquirido. Pergunta-se
ao depoente como_ o foi! como se o depoente
soubesse da vida da Kommar anteriorrri.erite

_V.

-eStá (;le mâ-fé.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- E a t•stemunha está dizendo que esse navio não foi ·pago,
isso aí nl!o é uma ilicitude.
O SR. ALEXANDRE COSTA- V. EX' está
dizendo e eu posso dizer que não concordo.
O SR. JOSÉ PAULO B!SOL- É a testemunha que está dizendo. · ·
·
O SR. ALEXANDRE COSTA- V. EX' é wn
Juiz de Direito e não pode-prejulQ:ã:r um ato...
O S'R:-JOSÉ .PAULO B!SÔL;..., V. ~ ~ gue
vem aqui julgar os seus Coles-as. Eu estou
fazendo uma inquirição e tenho o direito de
fazê-Ja.
O SR. ALEXANDRE COSTA__; V. EJ{' é que
-está ju1gando, eu não estou julgando nada
_V._Fx- é _que está julgando a honra dos outros,
sem os e1ementos nec:ess6rios para fazê-to.
O SR. MAURÍdO CORR~- Sr. Presidente, o Senador Bisol havia. ..
C~ O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- Terri a palavra o Sen~dor Biso!.
O SR. JOSÉ PAULO BISO!..- Eu concedo
aqui para o nobre Senador MauríciO CorÍ'êa
e também autorizo...
O SR.~ MAURÍCIO CORRtl\- Sr. Presidente; eu gostaria de índagar ao depoente. Porque
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V. "'"E:_,c. Citou~ airida há pouco, que· ing'ressoú
com uma ação caUtelar inominada Eu gostaria de saber se é de seu conhecimento se
a União Federal entrou Com alguma ação,
com algum procedimento_contra a Komrilar,
se houve algum ajuizamento de ação eontra
a Kommar?
O SR. MAURÍCIO CO~- Nem ho_uve

mentonáo.
O SR. MAURICIO CORREA -'- N•m houve
reconvens;ão? O advogado pode esclarece_r se
houvé, V. 5' sabe o que é reconvenç!o?
O SR. PRESIDtNTE (José lg!\ácio Ferreira)
-Não foi sequer contestadO essa a~ão? Ainda

não?
O SR. MAURiCIO CORRti\ essa ação quando?

V. S• ajuílou
·

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Três de maio de 88, foi a data do ajuiza·
menta.
O SR. MAURÍCIO CORRtl\- Sei.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Que~: dâ:er essa ação foi ~jul.zada há menos
de um- ritê-5.$ ~
'o SR. MAUR!ao CORRÉA -:- o que está
me parecendo aqu{estranho é que a Proc:ura.doria da República, que defende os jnteresses
,()u :não, não tenha~ tomado IJJ11a providência
até agora. Isso é eS4"em-amente estr~_nho, senhor presidente. Eu acredito que V. EX' deyerá
ai1otãr "isso com cautela necessária e se não
tiver aí as peças integrais dessa açãq, requisltar...

O sR. PRESIDENTE (José lgnácloFerréiia)
- Estranhei que não tinha aqui contestação,
'mas agora eu verifiquei a data...
O SR. MAURÍOO CORRIÔA - Nós temos
que· nos. informar profundamente para sabermos qual é a- ràzão, por que a União não entrou
com nenhum prC?Cedimento até agora, na medida em que roilhões são envolvidos_ nessa
questão. Era s6 iSso.
.
.. .
. O SR. PRESIDENTE _(José .lgnácio Fe.rreira)
--:-Eu _estpu Pro<:.\lfando um- esclarecimento
i_mportante, sobretudo para os Ser1"ãdores
Oliarelfi, Bisol e Maurício, eu me refiro a e1es
porque são advogados e estão entenden-do,
e o Senador Chagas _R_0dfl!;iue5. Coin ielação
ao fato que liminarmente foi" pedido uma expedição de uma guia de depóSíto nó Valor de
construção do navio Karisma, e isso tem conotação com o que se pretende no pedido
na inicial. Entã9,_- se pediu qUe se recebesse
como dep6sito 5 milhões 514 mil840 cruza-..
dos, equiva1entes ao préçõ- -de construção
equivalente em _cruwdos a 20 milhões 566
mil e 600 lib_ras ao câmbio de 30 de. abril
de82.
O SR. MAURICIO CORRtl\ - Excolênd••
qual foi a data d~ corripra-da Kommal-~ dessa
transaÇão?
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclO Ferreira)
- Foi_ eni 30 de abril de 82, foi a data do
pagamento des-sa quantia, é ao -câmbio de
30 de abril de 82.
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O SR. MAURfao COI<RtA- É a operação
registro no Tribunal Maritimo ou, não sei como
é que chama o ...
O SR. PRESIDENTE (José !Qnácio Ferreira)
-O fato é que isso correspondiam na época,
5 milhões 514 mil 800 cruzados e isso foi
depositado, aliâs foi o preço, a quantia em
libras o equivalente em cruzados a quantia
em libras de 30 de abril de 82, acrêsddo ape~

nas do juros legais de 6% ao ano.
O SR. MAURfOO CORRtA -

Mas a ação

desse mês agora deste ano?

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
-Deste ano, três de maio de 88.
O SR. MAURfao CORRtA que de 82 até hoje...

Quer Cfu:er

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- Bom, ao que parece, aí é ínformação do

sr. advogado, é que não houve· ainda nem
contestação e não houve medida anterior alguma da União Federal, certo? É a informação

que eu recolho lateralmente mas, que fica
constando da assentada.
Tem a palavra o eminente Senador Chagas

Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presidente, eu ia justamente ferir o assunto que
acaba de ser foca1ilado pelo Senador Mauricio
Corrãa..
Sr. Presidente, não se compreende que a
Comissão de Marinha Mercante não tenha fei" 'to a cobrança.
O SR. PRESIDENTE {José Ignácio Ferreira)
-A Presidência solicita a V. Ex' e _aos demais
presentes para colocar o ,fato de que nós estamos começando a votação da matéria eleitoral
da maior relevância no plenário do Senado
e a Presjdência- pede vênia para suspender
momentaneamente os trabalhos da presente
reunião.
Está suspensa a reunião.
O SR. PRESIDENTE {Josê lgnáclo Ferreira)
- A Presidência reabre por breves instantes
o trabalho da presente reunião e rememora
o fato de que esta Comissão é toda Condicionada aos traDalhos da Constituinte," que são
abs_oJutamente incontrastáveis e prioritários;
condicionada, em segundo lugar, aos trabalhos ·do Senado Federal que, quando a Constituinte não ocupa o espaço de tempo, costuma
usar esses pedaços de tempo. E, finalmente,
o que lhe sobra são pedaços de tempo sempre
muito eJáguos, geralf11ente às segundas, terças e quartas-feiras, pela manhã.
A Presidência tem, junto à ComiSsão toda,
agido c"om a maior intensidade, com maior
dinamismo e, infelizmente, agora, nos vemos
diante de uma situação de fato, nós temos
a Constituinte agora, hoje à tarde.
O SR. RELATOR (COrlos Chiarelli) -Só
um detalhe porque é exatamente sobre a ma·
téria que V. ~ está encaminhando e deliberando, é que estava verificando com o pessoal
da Mesa, inclusive agora, da Constituinte. nesse momentO que ainda restou 16, e há wn

dispositivo regimental que estabelece que ao
final de titulo e capítulo_ para início do subseqUente, há pelo menos um intervalo de duas
horas exigido. Então, votadas as matérias refe- rentes ao Capíbllo dos fndios, que seriam apenas duas votações a geral e uma fusão de
emendas, mesmo que haja uma decisão do
plenário em votar as Disposições Transitórias,
sei que é uma questão aleatória e política,
haverá um provável e quase certo intervalo
de duas horas na Constituint~ hoje à tarde.
Teremos uma sessâo, haverá duas votações,
se nós continuamos, e para continuar tem o
interva1o de duas horas ou encerra, e aí, talvez,
teremos uma oportunidade de, ainda hoje, no
fim da tarde, dar continuidade à tomada do
depoJmento.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
-Eu digo que há duas alternativas: ou prosseguiremos por uma hora ou duas, OU· encerraremos depoimento e reinquiriremos depois.
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- A mi-

nha sugestáo é que se fosse possível, nós,
num horário civilizado, ainda hoje até o ftm
da tarde, 6 horas_ se a Constituinte parar, mesmo que ela vá retomar às 8 ou 9 horas da
noite, se pudéssemos- concluir pelo menos
uma_ etapa dessa argüiçã:o pot mais uma hora
e uma hora e meia, e se·o depoente que está
a disposjção puder ficar até hoje à noite, acho
que mais 1 hora e meia nós teremos de espaço
hoje, para podermos dar um avanço.

O SR. PRESIDENTE (José lgn;!cio Ferre~a)
-De qualquer maneira a sugestão de V. EX'
é.absolutamente importante, a sua solicitação
pesa. Nós temos que convir-·
O SR. RELATOR (COrlos Chiarelü) - Eu
não quero, inclusive, obstaculizar porque eu
sei que o depoente está aí desde domingo
e vai viajar.
O SR RICHARD KUEN- Não, eu vou viajar
na sextã-feira.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelü) - Pes·
culpe, Sr. Presidente. mas quando é que haveria a Inconveniência. Seria muito inconveniente _para V. s~ permanecer hoje à noite aqui
e~ Brasília?

O SR. RICHARD K1..IEl'f- Eu estou à disposição_. Só não posso ficar até amanhã.
O sR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- É por
isso que eu estava interessado em podermos
adiant:.ar alguns pontos e eu acho que, com
uma hora e meia, duas horas de depoimento,
realmente o tempo que teríamos, e nós poderiamos li~rá-Jo por um período para que ele
possa ter a sua atividade para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferre~a)
-Perfeitamente. Então, a Presidência decide
suspender a reunião e atrasar o seu prosseguimento para logo após o término da votação
do Capftulo dos Índios da Constituinte. Então,
naturalmente V. SX' dará o seu telefone do
local onde poderíamos localizáwlo e, 30 minu·
tos depois, reabriríamos os nossos trabalhos
e. seguramente, encerraremos o seu d~poi
mento, para a tomada de uma reinquirição
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em tempo ·oportuno após a sua viagem, prOVavelmente na semana seguirite ou próxima.
Está suspensa a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Estão reabertos os nossos trabalhos.
Srs. Senadores, o Presidente Ulysses Guimarães, baseado no Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, resolveu convocar
a Assembléia para os nossos trabalhos às 18
horas e 30 minutos, e evidentemente teríamos
poucos minutos para reiniciar os trabalhos
desta Comissão. A Presidência, então, sugere,
e espero o acatamento de V.~, que encerremos o depoimento hoje, no dia 13, segunda-feira, requeriremos normalmente o depoente. Evidentemente que também não só,
se os Srs. Senadores concordarem, e pedindo
também escuças a V. S•,já que nós não esperávamos que o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte fosse convocar os trabalhos para agora àS 18 horas e 30 minutos,
foi uma surpresa à qual não -podemos fugir
face importância da matéria que irá entrar em
debate. (Pausa)
V. EX' com a palavra, nobre Senador Bisol.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Apenas por
economia processual, Sr. Presidente, eu levantaria a indagação da oportunidade do seguinte
procedimento. Eu tomei conhedmento de
que há um segtindo navio gêmeo do Karisma,
tigado a uma outra empresa, são dois navios
em que o procedimento foi o mesmo e que
a empresa não pagou. Então, para abreviarmos, ele já poderia informar qual é essa outra
empresa, que por sinal ela estaria quebrada,
já falida, e nós no mesmo dia ouviríamos alguém dessa empresa, para esclarecer esse
segundo caso que_ tem a _mesma relevância
daquele que I16s -estamOS tratando.
O SR. PRESIDENTE (Itamar F'ranco) -A
sugestão de V. & é acatada e eu pediria ao
Dr. Augusto ·que fLZesse as devidas ano_tações
e, à Dr Sara também.
Os.Srs. Senadores, então, estão de acordo
corri essa sugestão da Presidência? (Pausa)
Então, eu vou dedarar o depoimento de
v. s~ encerrado nesta oportunidade, e v. s•,
por favor, já fica convocado para o dia 13.
E, mais uma vez, a Presidência lhe pede des~
culpas e agradece.
O SR JOSÉ PAULO BISOL- Eu só gostaria que ele deixasse registrado o nome do navio e o da empresa.
- O SR. RICHARD KUEN- O nome da em- presa que comprou o outro navio na Inglaterra
é a Hpermordal e o nome do navio é Jacqueline. O navio está sendo operado pelo Uoyd
brasileiro.

o SR. PRESIDENTE:- {Itamar Franco) __:_·ge,nador Maurício Cotrêa mais alguma coisa?
Senador Canale, Senador Chagas Rodrigues
tudo bem? (Pausa)
O SR. RICHARD KUEN - Gostaria apenas
de dar uma pequena palavrinha.
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Agradecer a Presid.ência, aos Su;._ Sen;Sdo~
res, e dizer- que -eu, realmente, aprendi muito

nesse meu depoimento; para mim foi uma
experiência da maior va_lidade -~ !!\1 quero agra-

decer a compreensão pela minha falta de experiência e darei o melhor de mim no dia
13, para esclarecer a_s dúvidas que ainda restam.

OSR"PRESrDENTJ;:_(Itamar Franco) -Senador Alexandre Costa desculpe-me, acostumado, infelízmente, a só olhar para a direita
não olhei para a esquerda. V. Ex" também está
de acordo ou quer fazer alguma obseJVação?

OSR ALEXANDRE COSTA-Inteiramente
de acordo.

O SR. PRI;SIDENiE (I~fnar Fr~ncP)- De
acordo. Então podemos encerrar os nossos
traba1has. Muito obrigad9 a todos.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se_ a reunião ~s 17horas e 40
mjn_utos:)

República Federativa do Brasil
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ltiiAÚ ' A - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
Senadores João Menezes e Chagas Rodrigues, havendo o Sr. Presidente prestado
os esclarecimentos necessários.

l-ATA DA 44• SESSÃO, EM 25
DE ABRIL DE 1989
1.1 -ABERTURA

1.3.2 - Ordem do Dia (continua-

1.2--' EXPEDIENTE

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da República
- N<> 85/89 (nQ 1611'89, na origem), restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.

1.2.2- Discursos do Expediente
SENADOR .MÁRIO fi1AM- Di.3 dÕ Contabüista.

SEIYADOR AFO!YSO SA!YCHO - Projeto de lei sobre _Juntas de Conciliação e

Julgamento.
SEIYADOR RO!YA!Y TrTO- TranSição
democrática.

SE!YADOR JOSÉ FOGAP\ - Regulamentação da Constituição.
SE!YADOR FRA!YCISCO RÓLLEM-

BERG- Uso de mercúrio nos garimpos.
1.23 -Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n" 90/89,
de autoria do Senador Afonso Sancho, que
estabelece normas para a criação e o fun-

donamento de Juntas de Conciliação e

Jlrllgamento.
13- ORDEM DO DIA
1.3.1 -Requerimento
-

N 9 205/89, de inversão da Ofdem do

Dia, a ftm de que a matéria constante do
item 1 seja apreciada em segundo lugar.
Aprovado, após usarem da palavra os Srs.

a Mesa projeto de lei sobre prazos de desincompatibilização.
SEIYADOR RAIMUNDO LIRA económica brasileira.-

ção)
-Projeto de Lei da Câmara n~ 2/89 (n~
1.516/89",-na ongem),-que dispõe sobre
o ouro, ativo financeiro, e sobre seu tratamento tributário, Votaç6o adiada, após
usc!reri1 -da_ palavra os Senador~s Itamar
Francõ e Joã-o Menezes.
-Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n? 5/88, que dispõe sobre os vencimentos dos Conselheiros, Auditores e
- Membros do Ministério Público do Tribunal
de Contas do Distrito Federal. Votação
adiada.__após usar da palavra o Senador
Jutahy Magalhães.
o

1.3-.3 .:._ Comurdcações da Presidência
-Entrega ao Presidente da Assembléia
NaciOnal Constituinte dos Anais· da referida
ASsembléia.
="CÕnvOcaÇãO de sessão extraordinária
a realizar-se hoje, às 16 horas e 30 minutos,
com Ordem do Dia que designa.

1.4 -ENCERRAMENTO

2 - ATA DA 45• SESSÃO, EM 25
DE ABRIL DE !989
2.1 -ABERTURA
2.2 -EXPEDJEI'ITE

- 2.2.1 -Discursos do Expediente
SEIYADORJOÃOMENEZES -A escolha de candidatos a ~residente da República pelos partidos politicas. Encaminha

Crlse

SEIYADOR MARIO JIW4- O PDT em
_rede nacional_ de televisão.
_2.2.2 ~ Requerimentos

-No 206189, di urgência para o Projeto
de_ Lei do Senado n~ 28/87, que detme
o crime de tortura e dá outras providências.
- N9207/89, de urgência para o Projeto.
de Lei da Câmara n9 5/89, que diSpõe sobre
o Plano Nacional de [nformátlca e Automação_- Planin, e confirma incentivos fiscais.

2.2.3 - Comunicação da Presidência

Inclusão de matéria na Ordem do Dia
da"presente sess~o. ---' _

23- ORDEM DO DIA
Mensagem no 77, de 1989 (n~ 144/89,
na origem), de 5 de abril do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à delib_eraçã-o do Senado
a escolha do Desembargador Luiz Carlos
Fontes_ de Alencar, do Tribunal de Justiça
do Estado de Sergipe, a fim de ser nomeado para exercer o cargo "de Ministro dp
Superior Tribunal de Justiça, de acordo
com _o __item n do Parágrafo 2 9 do artigo
27 do Ato das Disposições ConstituCionais
Transltórias. Aprovada nos termos do pa·
recer da Comissão de Constituição,Justiça
eGdadania.
Mensagem n~ 78, __ de 1989 (n" 145/89,
na origem), de 5 de abril do corrente ano,
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CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA
Diretor Administrativo
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Diretor Industrial
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Diretor Adjunto

pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Des_embargador Luiz Vicente
Cernicr:hiaro, do Tribunal de_ Justiça do
Distrito Federa1, a fm de_ser nomeado para
exercer o cargo ·de Ministro do Superior
Tribunal de Justiça, de acordo com o item
11 do parágrafo 2° do artigo 27 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Aprovada nos termos do parecer da Co~
missão :de Constituição; Justiça e Cidadania.

ASSINATURAS

Semestral ............. ···········~-·····-················ NCz$ 9.32
Exemplar Avulso ............... ··~·~.......... "" ~ ... NCz$ 0,06
Tiragem: 2.200-eXeffiplares. -

Estado do Rio crrande- do Sul, a fim de
ser nomeado para exercer o cargo de Mi-

nistro do Superior Tribunal de Justiça, de
ãcordo com o item D do parágrafo 2~ do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Aprovada nos termos do parecer

da Comissão de Constituição, Justiça e 0dad_ania, tendo usado da palavra o Senhor
Leite Chaves.
Mensagem n~ 76, de 1989 (n~ 143/89,
na origem), de 5 de abril do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado
Mensagem n" 80, de 1989 (n• 147/89,
a escolha do Desembargador Francisco
na origem), de 5 de abril de 1989, Pela
Claú_dio de Almeida Santos, do Tribunal
qual o Senhor Presidente- da Repúblka ·
de Justiça do Estado do Ceará, a fim de
submete à deliberação do Senado a escoser nomeado para exercer o cargo de Milha do Desembargador Sálvio de Aguei~
nistro do Superior Tribunal de Justiça, de
rede Teixeira, do Tribunal de Justiça do
acordo com o item II do parágrafo 2o do
Estado de Minas Gerais, a fim de ser noartigo 27 do Ato_das Disposições Constitumeado para exercer o cargo de Ministro
cionaiS Transitórias. Aprovada nos termos
do Superior Tribunal de Justiça, de acordo
· do parecer da Comissão de Consb1uição,
com o item II do parágrafo 2" do artigo
Justiça e Cidadania.
27 do Ato das Disposições Constitucionais
transitórias. Aprovada nos termos do pareMensagem n• 79, de 1989 (n' !46189,
cer da Comissão de Constituição, Justiça
'na origem), de 5 de abnl do corrente ano,
e Cidadania, tendo usado da paJavra o Sepela qual o Senhor Presidente da Repú- bJica submete à deliberação do Senado
nhor Ronan Tito.
a escolha do Desembargador Raphael de
Mensagem n" 81, de 1989 (n• !48/89,
Barros Monteiro Filho, do Tribunal de Jusna origem), de 5 de abril do corrente ano,
tiça do Estado de Sào Paulo, a fun de ser
pela qual o Senhor Presidente da Repúnomeado para exercer o cargo de Ministro
blica submete à deliberação do Senado
do Superior Tribunal de Justiça; de acordo
a escolha do desembargador Waldemar
com o item II do parágrafo 2~ do arti{io
Zveiter, do TOOunal de Justiça do Estado
27 do Ato das Disposições Constitucionais
do Rio de Janeiro, a fim de ser nomeado
Transitórias. Aprovada nos termos do papara exercer o cargo de Ministro do Supe
recer da_Comissão de Constituição,J_ustiça
rior Tribunal de _Justiça, de acordo com
eOdadania.
o item 11 do parágrafo 2~ do artigo 27 do
Ato das Disposições CoriStitucionais Transitórias. Aprovada nos termos do parecer
2 •.3.1, - Matéria apreciada após a
da Coiníssão de .Constituição, Justiça e CiOrdem do Dia
dadania.
Mensagem no 75, de 1989 (no 142189,
-Projeto de Lei da Câmara n9 5/89,
na origem), de 5 de abnl do corrente ano,
em regime de urgência, no_s termos do
pela qual o Senhor Presidente da RepúRequerimento n? 207!89, lido no Expeblica submete à deliberação do Senado
diente. Discussão encerrada, sendo a maa escolha do Desembargador Athos Gustéria retirada da pauta, após parecer profemão Carneiro, do Tribunal de Justiça do
rido pelo Senador Severo Gomes, tendo
4

Fede_ro~l

usado da palavra os Senadores Roberto
Campos, Ronan Tito, Jamil f:laddad, Chagas Rodrigues, Qd Sabóia de carvalho- e
Jutahy Magalhães.

2.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia
~
SENADOR NELSON WEDEKIN-

Greve dos bancários no Pais.

2.3.3 -Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
2.4- ENCERRAMENTO
3 - DISCURSOS PROFERIDOS
EM SESSÕES ANTERIORES
~Do Senador Roberto CampOs, pionunciado na sessão de 20-4-89
-Do Sf;nador Lourival Baptista, pronunciado na sessão de 18-4-89 (republi-cação).

4 - REPOBUCAÇÁO DE TRECHO
DE ATA
-Ata da
7-4-89

33~

sessão, realizada -em

5-ATOS DO PRESIDENTE DO
SEl'IADO FEDERAL
_N~ 107/89 :(repUblicaçãO)
120/89

e I Hf -a

6 - DIREI'ORIA GERAL DO SENADO FEDERAL

-Extrato de contrato n~ 30/89
7 - ATAS DE COMISSOES
8- MESA DIRETORA
9-

LIDERES E VICE-LÚ>ERES DE

PARTIDOS

lO-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 44" Sessão, em 25 de abril de 1989
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
Presidência dos SS Senadores Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa.
As 14 HORAS E MINUToS;ÀCHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia- Carlos oe:_carli- Aureo MeRo ~ Odacir Soares - Ronaldo Aragão João Menezes - _Moisés Abráo - Antonio

Luiz Maya -João Castelo- Alexandre Costa
- Edison Lobão - Chagas Rodrigues Afonso Sancho - Qd Sab6ia de Carvalho
- Mauro Benevides - Lavoisier Maia Humberto Lucena- Raimundo Lira- Marco
Maciel~ Ney Maranhão- Mansueto de Lavor
- Divaldo Suruagy - Lourival Baptista Jutahy MagaJhães ~ Ruy Bacelar -:-José lgnácio Ferreira- GerSon Cãlnata -João Calmon - Jamil Haddad - Nelson Carneiro -

Itamar Franco - Ronan Tito - Fernando
Hen~que Cardoso - Iran Saraiva -lrapuam
Costa Júnior- Pompeu de Sousa -Maurício
Correa - Meira Füho - Louremberg Nunes
Rocha -Mendes Cana1e- Rachid Saldanha
Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves Affonso Camargo- Nelson Wedekin ~ Cark>s ChiareIIi -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A llsta de presença acusa o comparecimento de 46 SrS: Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçâo de Deus, iniciamos nosSos
trabalhos.
O Sr. 19 Secretário irá Pf'ocedei.à leitura
do ExPediente. -

I:: lido o seguinte

EXPEDIENTE

Mensagem
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA

Restituindo autógrafos de projeto de
lei sandonado:
N9 85/89_ (n~ 161/89, nâ orig_em), de ·20 do
corrente, referente ao projeto de Ieida Câmara
n 9 105, de 1985 (n9 2.569176, na caSa de origem), que fiXa a capital da República como
sede do Conselho Naciona1 de Desportos.
(Projeto que se transformou na Lei n9_7, 755,
de 20 de abril de 1989.)
O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa)
- Expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
COnCedo a palavra ao nobre Sr. Senador
MáriÇ~Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Pronuncia mo seguinte discurso. Sem revisão do ora-

dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, silvome desta oportunidade para registrar que hoje
é o Dia do Contabilista, que tem como patrono
o ex-Senador.Ioão Lyra Tavares, que há muitos anos, por volta dos idos de 1924 ou 1925,
com outros companheiros, instituiu este dia
-~a homenagear essa va1oro!ia classe.

A Contabilidade, como V. Ext Sr. Presidente,

gandg, argüindo e questionando os vários problemas colocados à discussão nas reuniões
da nos_sa profiSSão nem da nossa especiaplenárias.
'lidade, tem gfande importância para o andaQuero, portanto, neste momento, como
mento dos empreendimentos e da economia
uma comunicação prévia do que pretendo fados povos. O contador é aquela figura que
zer, de uma maneira mais minuciosa, comuadministra, com sabedoria e discrição, as em- nicar, Sr. Presidente, que aquele encontro para
presas, as eritidãdes-·que tratam do comércio
onde ocorreram cientistas de vários recantos
e da in_dústtia nas suas atividades cotidianas,
do Brasil para discutirem, naquele estado ociconcorrendo para a grandeza e o _bem-estar
dental do País, os problemas da natureza amados povos.
~nica e, por extensão, os problemas da natuSr. Presidente"; ao congrãtular-rne com essa
reza brasileira, neste momento em que a polêdasse laboriosa, indispensável ao progresso
mica se toma cada vez mais acirrada em tomo
de nosso País, aproveito esta oportunidade padessa momentosa projeção da Amazônia no
ra pedir ao Sr. Ministro da Fazenda que infor- cenário nacion~ e internacional. a partir da
me à dasse qual a solução que S. EX" deu - morte trágica do seringueiro Chico Mendes,
às solicitações feitas pelos vários Conselhos
no Município de Xapuri, no meu estado, quero,
Regionais de Çontabi!ida4e, que pleitearam a
repito, nesta oportunidade dessa notícia prérevogação da Portaria M$-249/83, que extin- via, congratular-me com a Dr" Maria Tereza
guiu a apresentãção de certificados de identifi- Jorge Pádua, Presidente da Funatura, órgão
cação profissiona1 no ato da apre.sentação da
que cuida da preservação da natureza, sem
declaração de renda das pessoas juridicas.
fins lucrativos de espécie alguma, e que foi
Essa reparaç:áo à revoQação desse_ decreto a: pessoa que tomoU a iniciativa desse enconviria fortale<:er, grandemente, a atívidade des- tro, levando àquelas paragens, nos adentrados
ses profissioríais, evitarido que leigos ii-lterfida Amazônia, a problemática que tanto nos
ram na área, concorrendo, às vezes, de mapreocupa neste momento.
neira desleal com as ~vidades desses profis_Portanto, aqui fica registrada esta nossa co··
sionais.
municação parabenizando não s6 a Dr" Maria
Assim, pela guarda dos documentos, pela
Tereza, como todos os cientistas e técnocos
lisura com que esses profissionais serão regisque lá compareceram represeründo os estatrados no Conselho, estarão eles sujeitos a
dos de Mato Grosso, Rondônia, Acre, Goiás,
uma fiscalizaçãO estabelecida pela lei e pode- Amazonas, enfim, de todas as unidades da
rão apresentar, de maneira correta, autêntica
Federação que compreende a grande região
e com a credibilidade necessária, os docuNorte.
mentos que maniPulam das entidades que
Era o que eü desejava dizer.
têm sob sua responsabilidade, fazendo assim
Muito obrigado. (Muito beml}
o registro da contabilidade dos seus negócios.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu ae Sousa)
Quero, Sr. Presidente, nesta ocasião, regis-Concedo a pa1avra ao nobre Senador Afontrar, também, brevemente trarei ao conheci~
so Sancho.
menta da Casa o teor d_e um relatório da visita
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE.
que fazemos ao Vizinho Estado de Rondônia,
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presionde participamos de um simpósio dobre a
prêservação da natureza, sob o t:ít:Ulo "Alterna- dente, Srs. Senadores, ninguém desconhece
em nosso País a deficiência no atendimento
tivas ao Desmatamento da Amazônia".
às reclamações__ trabc~Jhistas pelas juntas de
A convite da Presidente da Funatura, Dr"
conciliação e julgamento como também pelos
Maria_ Tereia_JQr9e Pádua, _lá Conlpar~ci como
pessoa interessada nos problemas relaciona- tribunais existentes.
A despeito da boa vontade que o Presidente
dos com a preservação da natureza amazônica
e com as alternativas que podem ser ofere- da República vem demonstrando para com
a Justiça do_ Trabalho, tendo na sua gestão
cidas para que haja uma exploração racional,
duplicado o !lúmero de juntas de conciliação
através de_ urri. conhecimento científico e o
estabelecimento de ur:na metodologia com de julgamento, bem como de_ !l]guns tribunais
trabalhistas, as medidas tomadas ainda estão
tecnologia adequada para o seu manejo e a
muito aquém das reais necessjdades _daquela .
sua conservação, a]ém da preservação.
_ Oficialmente deSignado pela Comissão Par- corte.
Em vista disso, pretendo, pelo projeto de
lamentar de Inquérito que cuida desse problelei que ora encaminho, que o Congresso Nama no Senado da República, seu Presidente,
cionaJ atenda aos anseios da sodedade no
o nobre. Senador Leopoldo Peres, autorizoume a, naquele Simpósio, representar a Comis- que tange aos julgamentos das reclamações
são e, por exien~o. o Senado da República. trabalhistas, cuja demora causa transtorno
tanto ao reclamante como ao reclamado. O
Lá estive, e participei, durante três dias, dos
debates e das exposições, discutindo. inc:fa.. primeiro por ficar longo tempo na expectativa

é ós nObres pares sabem, não sendo objeto
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de direito e o segi.lndo põr ter que, quando
condenado, cfctu_ar o pagamento indenizat6-

rio corrigido monetariamente, o _que causa,
muitas vezes, dificuldades para as empresas
e particularmente para as microempresas.
O projeto autoriza Q poder central a criar
uma Junta para cada 300-mil habitantes nas
capitais; e no interior, em cada 200 mil habitantes de um município ou em blocos de municípios, corrigindo, portanto, as lacunas existentes, hoje tão desanimadoras para o reclamante e aflitivas pãra: o reclamado.
Esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a minha modesta contribuição, objetivando proporcionar à Justiça trabalhista de todo o País
condições de atender às reclamações com
a agilidade tão desejada pelas classes trabalhadoras e empresariais.
Faço um apelo, neste momento, para que
os congressistas do Senado Federal aprovem,
depois de aperfeiçoá-lo ainda mais com suas
sábias emendas, enviando-o à Câmara, onde
pretendemos percutir junto a nossos colegas
deputados, para que acatem o projeto que
tanta valia representa para o empregado e o
._
empregador.
_
Era o que- tinha a dizer, Sr. Presidente e
Srs. Senadores. (Multo bem!)

do regime militar e o irúdo do poder civil,
pelo menos assim pensávamos. Começou,
ent?Jo, o _nobre Senador Fernando Henrique
Car'd.oso;brilhante sociólogo, intelectual de_escol, a nos prevenir das dificuldades que teriamos na transição democrática, e nos prevenia,

também:

-"se hoje - dizia S. ~ - eu tenho
que sair de pedras atrás dos direitistas,
para que haja a abertura democrática,
- amanhã, é possível tenhamos que ir de
pedradas em cima, também, dos esquer"âistas, porque podem atrapalhar a transição democrática."
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lho? Com a produção de novos bens de consUmo, o_ trabalho_ tgm que adquirir possibi-

lidade de comprar as maravilhas produzidas
pela nova sociedade. E_ fiquei estarrecido, Sr.
Presidente, depois de verificar, em dados oficiais, que o cresc[mento do País havia sido
de 396%, o pOder de compra do sa1ário havia
caídq de 40,1%, e_ nã_a_ contive, naquele mo-mento, um comentário: "Esse é o maior furto
que conheço na História da humanidade: o
furto do capital ao trabalho!" Até brinquei e
perguntei: Qua] foi o maior furto que a História
registrou até hoje? Responderam-me: Foi o
roubo do Trem Pagador. Falei: isso é Drincadeira de trombadinha perto desse furto que
se faz à classe trabalhadora brasileira, nesse
crescimento.
-- POis bem, ST~-PrE=Siàente e. Sis. SenaáQiis,
hoje devo dizer que o decréscimo do poder
de compra do salário foi robustecido, cresceu
- numa linguagem de enconomês -- para
baixo, cresceu como rabo de cavalo, de.cresceu ainda mais o poder de compra. E -esse
é o maior complicador qi.le" temos para a tran~
sição democrática, porque, das heranças malditas que recebemos do sistema autoritário
-que são muitas - talvez essa seja a maior
herança: a· desacerto social.

Frase profética. Nós vemos, hoje, que muitas pessoas já se sentem em chão firme, pois
pensam que a demoCracia já está pronta, como se a democracia fosse obra acabada. Democrada é uma busca incessante ela perfeição; da justiça social, do relacionamento fraterno entre os ç:onc:idacl~os, e _não ~tamos
s_e(iUer no meio da ponte da transição. Estamos, neste momento, no início da pinguela.
Sim, Sr. Presidente, não é Lima ponte Que nos
está ligando ao regime democrático, é uma
pinguela escorregadia e que muitos dos nossos, e, às vezes até os meJhores, com os seus
atas de heroísmo, acham, pensam que estão
Em estudos comparativos, verificamos,
dando passos em direção à democracia,
O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa)
quã.ndo, na realidade, estão colocando pedras muitas vezes. que, em países desenvolvidos,
- Concedo a palavra ao nobre Senador Rono caminho. .- a. relaçáo __do poder de compra entre o maior
nan Tito, como Uder do PMDB.
--!:embro-me bem ·de quando o extraordi- e menOr salário da _mãssa salarial varia, no
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Co- nárLo Octá'-:'10_ Mangabeira disse que a demo- máximo, de 1-para 12. Nos países mais desenmo Lider, pronuncia o seguinte discurso. Sem
_cracia era uma "plantinha tenra" e muitos, volvidos,_ é de 1 para 9, 1 para 6. No Brasil,
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenaqUele momento- eu me lembro berp,- . hoje, t~mos_ retaçã<;> de 1 para 1.000, dentro
nadores, vivemos um momento dificil, Sr. Prede uma só empresa, onde o continuo ganha
diss_eram: "Olha aí - quem diria! - Octávio
sidente, e desculpem-me os Srs. Senadofes·-- Mangabeira..." Naquele momento, ele foi acuum salário mínimo "e o diretor do banco ganha
se inicialmente eu discorrer sobre o óbvio, mas
1000 sa1ários mínimos. Ora, não existe _estosado, no rrún[mo, -de cauteloso, de tíbio, pordizem, também, que só os gênios enxergam
que o momento era de avançar, e a sua voz pim maior, para revolta, do que ISso, e a prova
o óbvio, e O- trágico do óbvio é não ser pratiainda ecoava aos nossos ouvidos, quando co- disso são _as greves que estão aí pipocando
cado.
-- meçaramos movimentos para a desestabi- por todo lado, algumas justissimas, e multas
T o_dos os Países durante a fase de transição
lização da democracia.
vezes as empresas sem condições de atender.
dos regimes fortes para a democracia, passam
Este País, desgraçadamente, Sr. Presidente, Por Outro lado, como é que o empregado vai
por problemas enormes. Assim foi na Espanão tem nenhuma tradição de vida democrá- viver com 60, 70, _1 00 _crUZados novos? Há
nha, assim foi na Grécia, assim- está sendo
tica, vivemos lapsos de democracia. Por isso,
outras que entram na esteira - é aí que eu
no Uruguai e, principalmente, na Argentina.
queria chegar - das greves justas; entram
não tem~ _uma cultura de democracia. Por
E se daqui analisamos à distância o Goverh_o outro lado, Sr. Presidente, sabemos muito alQumas para complicar urri poucõ, qüe ti.ão
Alfonsín, por mais exigentes que sejamos, vabem quem paga a conta da- ditadura, dos -regisãO tão justas assim e cjue põderiàm ser conti·
mos dar nota 1O. Porque o patriota Presidente
das neste momento, principalmente para que
mes fortes.
Alfonsín está tentante tudo que pode, dentro
tenhamos essa contribuiçãO para a construFui SeC-retáMO do Trabalho, tive a honra de
das suas forças.
sê-lo, do Governo Tanc:redo NeveS, em Minas
çã.o da transição democrática. .
..
Poderão dizer a1guns dos trabalhadores em_
Gerais, naquele tempo eu tinha, por dever de
No Brasil, não está sendo diferente, porém
a crise. aqui, mostra-se de -uma Outra maneira. -ofício, a obrigação de estu9ar o poder de com- c-greve que é muito fác.il com o_ salário_ que
ganha um Senador pedir que se contenha,
Lembro-me bem, e também tenho certeza_de
pra dos salários, relacionar bem como estaneste momento, e não faça a greve. Qevo dizer,
que o Sr. Presidente desta sessão_ também
vam andando o poder de compra, a massa
no entanto, que sempre lutei pelo direito de
se lembra, daqueles períodos duros, do tu-: _Miarial o emprego, o desemprego etc. E um
greve. Quã:ndO todos esco~hemos comissõe;s
belo dia fiquei estarrecido quando verifiquei
multo calado, do Al-5, da "noite sem estrelas",
que dariam uma grande publicidade eu esco·
que, de 1~60a 1980, o País havia crescido;
sem perspectivas multas vezes de amanhecer
lhi a SubComissão da Ordem SocL:IJ. E aqueles
o seu PIB - Produto Interno Bruto -havia
em que nós torriamos de um lado para outro
que participaram comigo da Subcomissão da
crescido 396%, e que isso era cresdmento
para tirar fulano da prisão, ou para saber onde
Ordem Social pQderão- dar o testemunho,_ e
estava. Sumiu ... E eu ficÇ!va sonhando, Sr.
para dar \iiVêja a japonês. Quando fui verificar
temos os Anais da Constituição - que h9je
a· crescimento do poder de compra dos trabaPresidente: e o dLa em que vier a democracia?
deVererilOs entregar o exemplar pronto ao Prelhadores, da massa sa1arla~ aí fiquei estarre~
E-õ dia em que conquistarmos a democracia?
cido, porque no si~ema de livre mercado ou
sidente Ulysses Gurrn~rães,
Presidente _da
Lembro-me também de um belo dia, na
Constituinte,_ao Presidente da transição-:-:- esno Sistema capitalista, quando há crescimenPUC de Belo Horizonte, eis palavras do Sr. Seto, normalmente, incorpora-se parte do cresci~ tá lá reQistrãda a minha luta por duas coisas:
nador Fernando Henrique Cardoso, e aí já esmenta ao capital~ para -faZer poupança, para
liberdade sindical e direito de greve. Eu ententávamos às vésperas de uma eleição, ainda
do, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que quantrazer novo cresc_imento e parte incorporada
que indireta, para Presidente da República,
do o traba1hador tem o direito de organizar-se
ao trabaJho. E pOr que ihcorporada ao trabamas significava, naquele momento, era o fim
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em sindicatos e tem o direito de fazer greve,
o problema salarial, aí, já fica com eles. Eles

vão conseguir. Oaro que vão conseguir, tenho
certeza disto. No entanto, neste momento. eu

temo que esse açodamento por Conseguir,
e acho dificiJ até as colocações que posso
fazer nesse momento, para recuperar a busca,
não do tempo perdido, rrias do dinheiro perdiM

do, possa nos levar a um beco .sem saída.
E eu sei quem paga o preço da ditadura, nós

todos sabemos!
Enquanto o capital Cresceu 39%, o poder
de compra do salário caiu 40.1%. Querri paM
gou? Quem pagou tudo?

Mas. sinceramente, Sr. Presidente, eu não
saberia dizer a nenhum sindicato de trabalhadores: "Não faça greve agora", Não saberia
me dirigir a nenhum presidente de sindicato
e dizer: "Contenha o ílnpeto dos seus trçilialha-

dores".

Mas. de maneira generalizada, gostaria, apenas. de fazer um apelo. Eu, que sempre tive
um relacionamento, graças a Deus, excepcional com a classe trabalhadora, com Os SindiCatos, gostaria de fazer um _!'pelo para que nós
nos contivéSSemos no limite, não -só do possí~
veJ, nesse momento, m~s também _em greves
que eu diria civilizãdas, até que venha a pto~
posta do Presidente José Samey sobre o direito de greve.
Concordo plenamente com o livre direito
à greve, mas não posso concordar coin a ocupação de fábrica de encapuçados. Não posso.
Se o trabalhador tem o direito total de fazer
a greve, ele pode fazer a greve, pOr que se
encapuçar?
Por outro lado, também ameaçar de estourar adarias como ocorrêú, isso me parece
muito grave. Houve até- quem dissesse que,
nesse momento, um determrnado partida predsa de um cadáver, e se o cadáver vier da
classe dos trabalhadores isso pode decidir as
eleições presidenciais em favor desse determinado partido. E é de se ter Isso como ·ç_erto,
porque quem pronunciou essa frase, embOra
esteja num partido aparentemente democrático, pertence a uma corrente que prega uma
revolução permanente. Lá em Bela Horizonte
isso foi exerdtado. Tentaram de todas as maneiras, todas as provocaçó~ aPolíciaJoi provocada, a Justiça foi pi-evocada, à exaustão.
De maneira, Sr. Presidente, que este pronunciamento que faço, neste mOmento; é um
apela aos amantes da democracia, àqueles
que, realmente, querem construir a democtada.
O Sr. Afonso Sancho -- Permite V. Ex"
um aparte?
OSR.RONANTITO-Poisnão,Senador
Afonso Sancho, com muito prazer.
O Sr. Afonso Sancho - O pronunciamento de V. Ex!', nesse momento, é muito
importante porque, embora V. ~ diga que
é favorável às greves, entendo que toda bom
brasileiro deve reconhecer o direito do operário reivindicar aquilo que ele considera justo.
Colega Ronan Tito, parece-me que o assunto
greve está sendo tratado diferentemente, está
havendo abuso em cadeia.
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Semana passada, o Deputado Adolfo OJi- está havendo necessidade de um policiamenvelra fez_ um pronunciamento _na Câmara dos to mais ativo~ Este, senador, é o meu aparte
Deputados, onde S. Ex" disse qUe se sentia
ao seu brilhante pronunciamento, que tem
um ~Saiq de revolução. Hoje. não sei se a
muita significação neste momento.
revolução já estánas ruas. Não se pode entenO SR. ROI'!Al'l TITO - Agradeço a V.
der que se provoque greve no Banco do Brasn,
E'X', Senador Afonso Sancho, mas gostaria de
_ onde, diga-se de passagem, os funcionários
lembrar não só a V. EJC!' mas a toda a Casa
ganham rel~vamente bem. No Ban~o Cenque no início do meu discurso faz questão de
tral, no Banco do Nordeste, na Caixa Econôressaltar i:rue o apoucamento"- do pOder de
mic::a Federal, nos bancos privados, no Porto
compra do salário, de UJlla maneira geral, é
de Santos, nas siderúrgicas "n" greves s~ esuma das razões, talvez_ a principal.
_palham neste Brasil afora, levando-nos a C(er
Disse, e _quero repetir: para mim é muito
que se trata de uma coisa planejada. Hoje,
difícil solicitar, instalar, pedir a alguém que
tem que fechar ali, amanhã, tem que fechar
não faça greve, se O- poder de comprar do
acolá, para ir fechando o círculo. Então, entenseu salário não pode, e muitas vezes não pode,
do, Senador Ronan Tito, que a sítuação é muisuprir a sua casa das m1nimas necessidades;
to séria. Como V. EX' disse, dentro dessas difipor outro lado, tem V. Ex" toda razão quando
culdades, poderemos descambar para um rediz que há outras dasses que estão ganhando
gime ditatorial que não desejamos. Acredito
rázi:>avelmente bem e que se empenham em
que nem o Governo e nem as Forças Armadas
uma greve de maneira que neste momento
vão permitir a badema que se está genera1izando. Está difícil tomarç.onta do País. Tem-_se nos parece inexplicável. Devo confessar a V.
Ex',
ao Presidente e aos Srs. Senadores, que
tuna reserva na CaiXa Econômica e não se
estou faZendo este pronunciamento principalpode tirar. Quer-se pagar o Imposto de Renda
mente por causa de alguns problemas que
e não se consegue. Vai-se a um banco para
fechar a operação de uma exportaç!o, não aconteceram no fTieu estado, aos quais acabei
de me referir: _ocupação de fábrica, ameaça
se pode fazê-Ja._Quer-se aplicar o dinheiro no
de estourcu- altos-fornos, operários encapi.lzaios da rede priVada, este mês, tiveram, além
dos...
da restituição, mais 15% de adiantamento. Os
funcionários do Banco do Brasil, segundo seu
O Sr. José Fogaça - Não operários. .•
_ presidente, estão sendo pagos dentro da nor~
O SR. RONAN MO - Não sei se são
malidade, com todas as regalias. Finalmente, -operários, porque estão encapuzados. EJes
como eu ainda há pouco ouvi, o Porto de têm o direito de fazer greve. por que estariam
Santos, o maior porto do Brasil, parado, com
encapuzados?
piejuíio enorme, e se pedindo 180% de restiO Sr. José Fogaça - Operários não fatuição. Isso teria que se jogar em çima da
riam i:sso.
--m_erCádoria, como V. EX bem disse. As vezes,
o empresârlo não tem condição de transferir
O SR. ROI'!Al'l TITO - Tenho certeza
isso. __ Então, nobre Senador Ronan Tito, etf de que o trabalhador, brioso, brasileiro e corak
também me preocupo muito, e ei.í me preojoso, -não se escon_deria através de uma máscupo mais porque eu já estou sentindo as
cara. Está-me parecendo muito que o que
nossas forças aiiXiliiifés cansando. Desde onse quer é aquilo que disse um líder da Cidade
tem, no Rio de Janeiro, existe uma greve da
Industrial de Belo Horizonte:- Estamos preciPolida C"IVll, policiais bancando o papel de ba- sando de um cadáver.
demeiros, o que é profundamente triste. Então
Pelo amor de Deus, chega de cadáveres!
se iSso se estende e as forças auxiliares reguO Sr. Ma.rcondes Gadelha - Permite V.
lares também esmorecem olhe, senador, está
EX' um aparte?
muito parecido com 1700, na Rússia, quem
leu a História vai encontrar isso, vai encontrar
O SR. RONAN TITO - Pois não, nobre
uma coisa muito parecida. De forma que eu
senador.
_-me sinto muito satisfeito em ver V, Ex". como
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre _$e.
líder do maior partido, levantar o assunto com
nadar Ronan Tito, quero comprimentá-lo pela
muita cautela, dentro das suas normas. Pooportunidade do seu discurso, pela coragem
rém, o assunto é sen'ísskho. Aiilda hÕje, li uma
de abrir o debate sobre este grevismo parodeclaração do _Ministro da Justiça, onde ele
' dizia que o Presidente era muito contempla- xística que tomou conta do País. De alguma
forma, V. fr tenta lançar um pouco de luz
tivo, que ele não aceitaria aquilo, porque realsobre este assunto, que até aqui tem se apremente está havendo excessoS- Reivindicar não
é aquüo, é negociar. E vou me referir ao siste- sentado quase como uma espécie de tabu
ma fmanceiro particular. deu __15_%, então vaque agrühoa o raciocínio das pessoas. As coimos aceitar esses 15%, e no mês que entra sas se passam como se a lógica intema 9a
greve fosse sempre necessariamente _irretovamos tratar disso novamente. Mas isso é um
plano, níngu&n esqUeça, é Ul"f! plano porque
cável. como se tudo que ela arrasta, que faz.
aumentar suas labaredas fosse intrinsicamen_o pior na greve é qUe deve ser ressaltado que
é fe"ita p~r uma niinoria. As resoluções são . te bom. Acho que chegou a hora- ·de colocar
também o ponto de vista do restante da socie~
feitas por uma minoria, o que é triste, porque
se fosse pela r.Jaioría absoluta, seria mais aceidade. Uma g~eve envolve os interesses e os
tável. L.á no meu estado; por exemplo, existem
direitos de todo mundo. Não se vai negar a
trê$ bancos em greve, e o restante está aberto. importância, a necessidade, o caráter de conquista social, a força reivindicatória que uma
Então, uma minoria apenas agindo, pois não
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greve tem, nobre Senador Ronan Tito. Mas
V. Ex' já apontou uma série de abusos, Cm
que esse direito por vezes é desvirtuado, é
malbaratado, é_ mal_ usaclç_e acaba se conflitando com outros Q.jreitas __de pessoas e da
coletividade. Invadir fábricas, encapuzados, armados de barra de ferro é_ um.;,:_f_prma de ocupação_da propriedade privada, fazer "Opel-ação
arrastão", retirar quem está no trabalho pacifi-

camente,éumaoutraformadea~rediro_direi-

to de ti:abalhar e produzir. Promover piquetes
é uma forma também de coibir o direito elementar e constitudonal_de ir e vir. Po~eríamos
enumerar uma série de fatores, para mostrar
de que forma este direito, que é lídimo, que
é legitimo, em certo sentido está sendo çiesvir~
tuado, está sendo conduzido por formas abu~
sivas e algumas vezes até com o interesse
não necessariamente reivindtcatório ou de ca~
ráter social mas, às vezes, também de caráter
político. Há que lembrar qUe, neste fnomento,
a sociedade brasüeira, o Congresso_ Nacional,
o Poder_ Executivo, os trabalhadores, as empresas estão interes_sadqs em dis.ciplinar esse
direito de greve, em apresentar uma proposta
que venha a re_gulamentar, CO_!'Tl urgência.
Creio que esse seu di-scurso deva ser uma
invocação a mal#, no sentido de que nósnos apliquemos a este tem.,_, nos apliquemos
a esta questão, com a urgência que se requer.
Precisamos definir, rapidamente, por exemplo,
o que sejam ativ!dades essenciais. E dizer,
com clareza, que c:-ertas atividades não podem
ser suscetíveis de greve. V. EX\' lembra do espetáculo de horror que vimos na televisão, esta
semana, com um automóvel incendiado, num
campeonato de Fórmula 1, na Itália. Imagine,
V. Ex", se naquele- momento os bombeiros
estivessem em greve. h:nagine,_V. Ex", se os
médicos e_ se a_s -~mbulâncias estivessem em
greve, também. É um exemplo isolado, nobre
senador, mas que pode ser perfeitamente exidades como 0 ror_neç:jrnento de água, de energia elétrlca, outras atividades sem as quais
a sociedade padece ou entra em colapso ou
corre 0 risco d,e _uma c_gnvulsão social muito
mais ampla. As pessoas que ingressam nessas
atividades devem saber, previamente, que lhes
são negados certos dir~i_tos~ inclusive e~te de
protestar por meios mais violentos ou majs
coercitivos, e assumirem conscientemente 05
seus deveres, as suas Obrigações, as suas responsabilidades,sabemosquesãoda)imit.açâo

~~;ae:a:~e~~~~~d!a~T~i~~~~~~:S~~~

viamente 0 que sejam atividades essenciais.
Oeio que há em tudo um ponto positivo que
devemos enxergar. Toda essa onda de greve,
tada essa violenta manifestação da sociedade,
além do estadQ _de penúria em que vivem os
trabalhadores, serve parã alertar tanlbém que
o tempo está maduro para introduzirmos uma
reivindicaçãO COnstante, um pleito permanente da classe trªbalbadora, presente corno item
primeiro tia pauta, na agenda de qualquer conclave trabalhista, de qualquer reunião de entidade sindical qUe é ·a livre negociação. Acho
que a sociedade Qrasileira está maÇura para
que posssamos introduzir o processo de livre
negociação. Por f"IIT'l, nobre senador, o caráter
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falacioso de certas objeções à tese da livre
Tito, como líder do meu partido, está tratando
negócia_çâo, quando se diz que os trabalha~
de um assunto que é da mato r· Ufgênda e
dorE:s nãq têm_ pqder de barganha para enfrensignificação para·o País. Acredito, Sr. Senador,
tcl:r os patrões numa negociação, lembro-me
que n6s, do Senado, n_ós_ do Corigressó, como
de Jatos c:orno estes que V. EX' citou. Se os
um_ todO, estamos pecando por não tennos
aprovado ainda a Lei de Greve, Por não te-rmos
trabalhadores têm poder de ocupar uma fábrica, -e delci. Só sairenl quando bem entenderem,
estabelecido as normas para criar as <;ondi-os "trabalhadores têm c_oodiç:ão de paralisar
ções;-por exemplo, dos seMçoS essenciais e
o País, de repente, ao gesto de um dedo de
quã.is são. Est.amos\f(môo o próprio EXecutivo
umdosseuschefões,seostrabalhadorestêm
anunciar a rl '!Ssa, ao Legislativo, de ·uma
condiçõeS-de- eleger um presidente da Repúproposta de L .ie Greve, e os-i:jüejá'a eXa:inibli~a livremente, creio, nobre senador, que não
naram, verific<.., ..:m q"ue não é ã proposta _ideal.
il;le fàlta.ia fórÇa para uma ilégociaçào singela Eiltão J)eço'"a ..~-- &, que tão bem _coilhece
Com á SJ.!ã Contrapartida patronal. Acho que
o problema, que já exerceu a Secretaria' do
~-stá na hora de mudarmos completamente
Trabalho, lá em Minas, e com o brilhsmtlsmo
toda a legislaçãõ trabaJhista deste Pais, tirar
que todOs reconhecem e_ aplaudem, -que V.
o cãráter tutelar que o Estado exerci Sobre --- _--EX chame ~_liderança do partido, chãrite à
essas questões e deixar que a sociedade se
bancada do parttdo esSa respônsã.bilidade de,
organize_ e 5lUe cada um -assuma a Sua quota
iro_ed[ataJ:nenté, apresentar unla sugestão code ·respohSabilidade, -l!lclusive o Congresso
mo proposta- do legislativo, para fixariTlos as
NadOnal como agência maior e representante
Lior~aS determin~d~_p~la nova ~onstituiç~o,
da sociedade brasileira. Meus parabéns a V.
O SR. RONAN MO _Acolho com praExt por tei iniCiado o debate, em momento
zer
a sugestão do nobre Senador Jutahy Maga__ ~tão _oj:>Ortuno, sobre um tema tão delicadQ e,
lhães, Vic~líder da pancada, para que nós,
no _entanto, tão urgente.
na~
senadores do PMDB
__ , n05 reu___
,_.,os p__a ra e 1aO SR RONAN TITO
A d
borar uma [ej de Grev_:e, embora em tese, nor•
gra eço ao nobre Senador Marcondes Gadelha pela contrt'malmente, eu na"o se·1ia +.:::o
ado para cn'ar
w. .·.~A
~....,.._. ·
b"'ra·o
as leis ordinárias e complementares.
....... ~ que dá ao debate·
Encerrando
Os Estados Unidos d_ a América, há d_uze.ntos
- ' Sr· Pres''dente ' gostan·a de nar•
Tele~o
anos, fizeram uma Constituição de
lte_ns,
rar Um ep'.so'dt'o que aconteceu hoie
1
J •
' e o Judiciário ven-<regulamentando. Aqui o
nou ·-me .O prest'dente da Companht'a Acesíta
~" - Oã Aços _Especiais ltabira- contando que
Judiciário não regulamenta, infelizmente, fica
'01'
1
deflagrado
um
movun·ento de greve pelos
esperando que façamos os regula_mentos. En'
trabalhadores· Pergunte'. ao Dr·- Maun'ct'o Ha"o,
__ . os faz_ê-lo o mai.r;
""' se cabe o nós fazer,. vam
senr;:l~-~r Borges s~ lá acontece_ra a mesma
urgen_te p_ossível. _ __
- - - - -coisa que havia acontecido anteriormente nas
Aproveito essa sugestão p-ara convocar os
companheiros-·de liancada para uma reunião
OUtras Slderu'rgt·cas' se- ha•'a
·"' ocupaçao" da fá de e""apuza•os
e de homens armados
amanhã, quarta-feira, às I O horas da manhã,
bn·ca
'"""
U!
•
Ele me disse: - Não, aqui são tral>alhadores,
para pôdermos discutir este assunto e, quem
aqui são homens e operários que dignificam
sabe, já sair com uma lei de_ greve mais ou
menos rascunhada, para ser discutida aqui
·Com a- Sua Postura-' na- o so·- o trabalho -que
exercem. mas a sua categoria. Por isso mesmo
em plenártO.
.
Agradeço a V. fr., Sr. Presidente, pela toleaqu-,·a greve está sendo feita de uma- maneíra
correta_e ~ria. Por isso, peço ao nobre Senarância. (Muito bem!)
dor que interm~die, junto à direção do Banco
(Durante o dísc:urso do Sr. Sen,adorRo=- do Brasil, para ver se podemos atender aos
nan mO, o&- senador PomPeu de Sou~
-trabalhadores da Acesita.
sa, Y SecretáriO, deixa. a cadeira d_a PresiFíca aquí os meus cumprimentos aos trabadência que é ocupada pelo Sr. Senador
lhadores da Acesita. O que se pede não é
Iram Saraiva, [9 Tlice--PresidenteJ __
que não se faça greve; o que se fala, neste
instante, não é proibindo que alguém possa
O SR. PRESIDENTE (Iram Sarc;,iva) -razer greve. Esse é um-direito _que nós, na
Assembléia Nacional Constituinte, assegura- Con:cedo a palavra ao nobre ~nadar ~osé
mos e, mats do que isso, juramos obedecer. FdQ-aç-a. Lam_entéivelmenté, V._fr disporá de
No entanto, o que estou prevenindo, neste apenas dez rriinutos, porque já estâ aqui o
momento, é para que usemos esse instituto Senador Nelson Carneiro, ávido p-or entrar na
·
·-extraordinário que é a greve, de maneira con- Ordem do Dia.
veniente para que ele não fique desacreditado.
0 SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS:
::- O Sr. Jlltahy Magalhães - Permite V. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi~o
do orador.j- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
--EX'lirri aparte?·
não há dúvida nenhuma de que a exigüida_de
SR.
PRESIDENTE
(Iram
saraiva)
_
A
0
presidência lamenta informar a V. EX" qUe o do _tempo impedirá que venhamos a fazei o
seu tempo já está ~cerrado e, portanto, não prõnunciamento que pretendíamos. De qualquer forma, inicio est2l intervenção saudando
deve conceder mais apartes.
com ênfase e regozijo a iniciativa do Presidente
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden- desta Casa, Senador Nels9n Cã.rrieiro, riO--Sen~
te-, permita apenas uma interferência rápida tido de convocar os parlamentares, Srs. Senapãra um apelo ao líder do meu partido. (Assen- dores, representantes dos estadOS ·com assen~
tlníento ·aa Presidência.) -O Senador Ronan to nesta Casa, su~,s assessorias, a Assessoria

se

sete
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do Senado~ para este longo, árduo, difícil, mas

produtivo trabalho de elaboração das leis ordinárias e complementares exigidas pela nova
Constituição.
Os jornais de hoje informam que o 1~ Secre_- __

tário, Senador Mendes Canale, após uma decisão do Presidente da Casa, começa a estabelecer as bases para um trabalho de pesquisa
amplo, profícuo, para que possamos, através
do Senado, encaminhar as leis que a nova
Consb1uição está a exigir.
O _Senador Ronan Tito trouxe a esta Casa

um debate da maior importância. A leitura que
é preciso fazer da nova Con$tituição 'não pode
ser a interpretação sem limites, a interpretação
sem critérios. A nova CoristiiUição do Brasil
alargou como nunca, como em nenhum momento da história republicana, __os horizontes
de liberdade política, de garantias e de direitos
individuais. Mas esta liberdade, nos níveis em
que ela, hoje, está assegurada à sociedade
brasileira, tem correspondentemente, na mesma proporção e na mesma dimensão, a exigência de uma conduta responsável.
Esta liberdade está intrinsicamente associada à idéia da responsabilidade para exercê-la,
sob pena de, juntamente com a Constltuiç~o.
o estado democrático de direito que ela erigiu
e assegura, venha, também, a sucumbir. Infelizmente, essa questãQainda não está perfeitamente apreendida pela sociedade brasileira.
É wna questão cultural, é uma questão política
e que só a vivência desses tempos que vamos,
agora, viver e_ experimentar, seguramente nos
dará liberdade como nunca, porém, responsabilidade, também, como nunca ess_e País soube mostrar.
O direito_de greve inserido riã nova Constituição é ilimitado. Não há registro, em nenhuma ConStituição-moderna; em nenhuma
Constituição sul~americana ou_ européia, de
que o_direito de greve_ tenha a proporção e
a dimensão que tem no Brasil. Ms trabalhadores brasileiros é _dado o direito não só de

determinar o momento de exercer ess_e direito,
mas o âmbito no qual ele pode ser exercido,
isto é, os objetivos para os quais ele pode
ser utilizado, isto é,. de plena autonomia, de
livre arbítrio e decisão _dos trabalhadores. No
entanto, esta dádiva, este ganho, esta conquista, este avanço, este passo adiante dado
pelas instituições contém, no seu bojo, tem,
nele, embutidos necessários e corr_espondentes gestos de equivalentes responsabilidades.
E, aí, Srs. Senadores, não há texto constitucional, não há lei, não há norma estabelecida
que possa exigir cOmportamento responsável.
Em nenhuma Constituição poderá estar escrito: 'Todos devem ser responsãveis. Todos de~
vem agir no sentido de valorizar os direitos
e rião de desmoralizá-los". Isso, infeUzmente,
não pode estar escrito numa Constitufção.
t: importante lembrar, aqui, Como foi vivido
o processo de transição na Espanha, quando
o Partido Socialista Operário Espanhol, de Fe~
Jipe González, ocupando o espaço político da
oposição, soube, Sr. Presidente, agir com inteira responsabilidade e as lideranças sindicais
mais maduras ao invés de ocuparem de forma
oportunista o espaço de liberdade, fizeram-no
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com extrema responsabilidade, com extrema
- faz com Que as prôprias lideranças siildiseriedade, com extrema maturidade, de modo
cais, e não os trabalhadores, percam de vista
a sedimentar as instituições democráticas, de
a questão do interesse conjunto da classe tramodo a tornarem-nas duradouras, perenes,
balhadora. E aqui não vai o exame específico,
inqi.lebrantávets. Creio que a sociedade brasi~
nem mesmo o exame detalhado de ca(ia caso,
!eira vai ter que viver um longo ciclo de acultude cada sih.iiÇão e de cada greve. Vai aqui, ração, de adaptação- não só política, mas de
isto sim, o alerta para o fato de que cada proceadaptação cultural à nova Constituição. :é: de
dimento, cada açáo isolada, cada vez que alse perguntar: a cultura _comportamental, a viguns supõem que estão realizando conquistas
são extremamente fracionada que a sociedade dentro da sua corporação, dentro da sua catebrasileira conStruiu ao longo desses anos esgoria talvez esteja levando paryi a derrocada,
tará preparada para a vivêh.cia plena da nova
para o atraso, para o retrocesso de 15 ou 20
Constituio;;:ão? Esta é uma pergunta a fazer.
anos de escuridão o conjunto da classe trabalhadora.
Quando se analisa o direito de greve, em
tese, e quando as forças progressistas, quando
Esta _visão histórica as liderançãs sindicais
as (orças populares, mesmo aquelas localiapel-áriaS da Espanha deram ao resto do munzadas no Parlamento ombreiam ao lado dos
do como lição. Quando foi assinado Q Pacto
trabalhadores em defesa do direito de greve,
social e o pacto económico de Mondoa, traisto néi:o _significa deren_der iodas- as greves,
tou-se de assegurar a estabilidade democrátodas as situações de greve, porque há greves
tica, a estabilidade das instituições para que
corretas e necessárias e há _greves equivocano futuro a democracia fosse plena e intocável.
das. Não sou eu qÜe vou, neste momento,
Lideres como Felipe González, na oposição;
dizer aos trabalhadores, de forma paternalista,
ao invés de alimentar a isntabilidade e a insese estão Qy__se não estão equivocados se estão
gurança do sistema, trataram de ter um comcertos ou se estão ertaâos. O que digo apEmas
portamento tmpecável. Oposição, sim, mas
é que _cada decisão coletiva em assembléia
oposição responsável. Oposição nO sentido
ou cada decisão individual não é uma decisão
de assinar um pacto e depois cobrar a sua
isolada, individualizada. Não se recorta silhueexecução. Apoiar e cobrar, cobrar e apoiar
tas num processo social crítico e dificil, como
para que o processo democrático pudesse
é o processo Social brasileiro. Portanto, essas
avançar.
de_cisões não estão isoladas das conseqüênO resultado disso foi que Felipe González,
cias que elas supõem e que elas têm. Daí
terminado o processo de transição, emergiu
por que cada decisão, em cada momento,
para a sodedade espanhola como um homem
deve _supor, deve im8f)inar, deve prever todos
de plena confiança, dada a maturidade e o
os desdobramentos que por si só tiverem. E
comp-ortamento impecável que teve ao longo
·se algumas vezes, _as atitudes tomadas alimen~
do processo de transição.
tam o discurso reacionárlo, vêm dar suporte
Eu me pergunto: quais são as líderanças
às teses mais conservadoras, essa é_uma práde oposição que estão hoje merecendo da
tica danosa, inclusive aos interesses dos trabasociedade brasileira iguªl Ql:au de confi_abililhadores.
dade? As pesquisas estão mostrando: as forA greve, quando inoportuna, quando utiliza~ ças de oposição não têm confiança da socieda fora de um contexto social abrangente, de dade brasileira. Figuras até desconhecidas e
sem tradição emergem como-muito rriais desuma perspectiVa que possa envolver o intetacadas, muito mais fortes, do que velhos líderesse conjunto da classe trabalhadora, pode
significar, isto_ sim, uma visão estreita, corpora- res de. oposlç:ão, de oposição sistemática, reiterãda e contundente. Alguém vai dizer: o roto
tivista, anti~Social e, acima de tudo, sustenestá falando do esfarrapado, ou seja, o repretadora do discurso mais reacionário, mais antisentante de um partido que não aparece bem
quado, mais conservador, mais retrocessivo.
t: de se perguntar: quando se d,.,..;-:;: .... por nas pesquisas está criticando outros que tamuma greve no setor financeiro, para repartir bém estão mal nas pesquisas.
Reconheço que o meu partido está muito
GQm os banquelros a mais-valia que os banmal nas pesquisas atuais, mas o meu partido
queiros vêri1 tendo em cima do setor produtivo
está pagando a imagem e o custo político
será que há consciência- de que essa_ greve
da ·crise. Atribui-se ao PMDB a crise econôpode ser geradora de uma transferência de
mica. E o-PFL paga, também, o custo da crise;
recursos do operário, da fábrica para o traba~
paga a imagem da situação atual. Mas pergun·
lha dor do setor bancárto? Esta é uma pergunta
to: será que _outros Partidos estão pagando
cjue as lideranÇas sindicais têm que se_ fazer.
o custo da crtse? Será _que-sobre eles também
Porque esta greve náo pode ser examinada
recai a pena e a responsabilidade de tudo que
forad_o contexto de que há uma mais-valia real
está acontecendo? Mas, se eles não_ têm essa
do setor financeiro em cima do setor produresponsabilidade, se sobre eles não recai esse
tivo. E muito mais do que valer-se oportunisticusto,_ se deles não é_ cobrado o pagamento
camente Aesses ganhos, que hoje o setor fipolítico da crise econônlica, por qu.e _estão
nanceiro tem em cima do setor produtivo, intão mal? Por que estão em níveis tão baixos
cumbe aos trabalhadores fazer derrotar esta
nas pesquisas eleitorais?
·
política econômica, anti-social e contra o inteAí, volto a lembrar o exemplo dignificante
resse conjunto da classe trabalhadora.
Mas, infelizmente, a cultura corporativista
de Felipe Gonzá1ez. na Espanha. Quando era
que marcõu a sodedade brasileira, debaixo
preci~, González estava ao lado de Adolfo
González Suares para sustentar o processo
do regime autoritário - e sempre os regimes
autoritários geram wna cultura corporativista democrático; e quando era preciso, coloca-
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va~se

na posição de cobrar, de j~xigir que o
Pedindo que se registrem, nos Anais desta
processo avançasse polltica, socia1 e economi- casa, os. termos e a'S t~ões que justificam
camente. isso se deu num tal modelo de res- esta manifestação de.?Olidariedade, por parte
ponsabilidade, deu-se num- tal modelo de-- da Divisão de Estudos Legislativos da Fiemg,
comportamento sério, maduro, que a socle-_ fató(iue~aleÍ1ta e SuÇsidia os propósitos do_
dade espanhola disse~ "Eis um homem que projetoae lei de minha autoria, devo, SrS. Semerece a nossa confiança." "Eis um lfder qUe naâofes, levar à consideração dos senhores
não é oportunista, que· não quer Ürar prOveito qúe a manipulação desordenada do mercúrio
do caos, mas que quer_ ver o bem conjunto - 169 elemento mais raro encontrado na suda sociedade em nosso país:·-perfície da terra ....::....·-traz conseqüências das
Façamos uma breve reflexãO de quar aos--- mãls funestas, contaminando os manan-ciais,
líderes da oposição pode a sociedade brasi- a fãUna;-a: nora, erifim, todo o meio ambiente,
!eira dizer isso: "Eis um homem que não quer e, ·assfm, provotátido sérios riscos para a saútirar proveito do caQS:~ .:Eis um homem que
de do homem.
nãosequerVCl)eroporunísticamentedodesasA_tnaicir tragédia de que se tem notícia na
tre," Esta é a pergunta que faço. Poi_s esta
história muhdial, caUS"adã pelo mercúrio, oco rpergunta, que tem resutantes políticas tão no- reu no Jéipão, enl 1953,_n_a Baía de Minamata.
tórias, vale também para as lideranças sindi- A tragédia Íoi tão dantesca que a medicina
cais do nosso País.
passou a denominar, a P"!-rtir desta data, a
Daqui a algum te~po~ quando as forçâs ~ cónta:tiíiriâ.Ção pót mercúrio de "mal de Minaconservadoras se unificarem em tomo de uma mata", uma triSte homenagem à cidade japolei de greve altamente testritiva,_, que não
nesa-onae-a-põluição por mercúrio causou
nham condenar o Congresso,- qüe nãO ve--~ mais vífitnas: Neste desastre, 6 mil pesso~
nham condenar os representantes da socie- foram--contaminadas e 400 delas - que viviam
dade brasileira por terem gerado esta unidade
numa aldeia de -pescadores às margens da
reacionári~ contra o _direito de greve, na ver dabala .....:.:. rriorreráin em períodos que variavam
de, esta responsabilidade tem que ser reme- de 20 dlas á 4 anos depoiS- da contaminação.
tida para aqueles que f~em o jogo do oportuA imprensa japonesa classificou como '1egu~
nismo e que se valem do desespero material,
mes humanos" ou "mortos vivos" as pessoas
económico em que se encontram os trabalhac-orifuininadas. Uma fábrica de material plâs~
dore_s brasileiros.
-- - - -tic Oda região lançava habitualmente seus despejosnaBafadeMinamata.Taisdespejoscon~
Sr. Presidente, toda vez que um preSidente
de uma central se nega a se ssentar em tomo
tinham mercúrio, qué· era usado como <::atalide uma mesa, toda vez- _que um líder eri)presador nõs séus- processos tndustriais. Através
sarial se nega a se sentar em tomo de uma
de urOJ:)rOcedimento lentO de ingestão de pei~
mesa, está coloc.zmdo lel')ha na fofl!Jei_ra 9o
xeS, Os ·mor2ldorés fofani contaminados. Desatraso, do retrocesso e da crise, está alimende 1950, SrS.. Senâdores, fatos incomuns cotando o que há de pior em termos de propOsta · meÇarãtn·a-o-correr nestas águas: peixes flude lei de greve, leis restritivas à liPerdade dos
tuando na -superfíCie do mar, assim como motrabalhadores. Para isso, chainarnos atenção
luscOS e vegetais marinhos aparecendo mo rneste momento para o fato de que é dares~
toS:-oOisanas--âep6ís, tomou~se comum ali
ponsabilidade das lideranças Políticas,_ é respáSsaroS Caírem- no mar em pleno vôo. Já
p-onsabailidade das lideranças sociais e sindiem_ 5~, ,cons:tatou-se que gatas, porcos e cães
<:ais esta nova atitude para que uma ConSticol'ne<;ãram a enJouquecer e a morrer. Até
tuição, como a nossa, se mantenha duradouque anomalias passaram também a ser consra, perene, permanente, para que a liberdade
tatadas em seres humanos, tendo a medicina
seja um bempreciosoeintoçável. Vamos vivêconcluido qUe se trataVa de wn tipo de envela cultural e politicamente COm responsabilicia:.
nenamentà"j5br algum metal pesado- o merCúrló .:. . . .:. ~u~rl,.... r>i!>l<>o ingestão de peixes e
de,pensando no todo, no interesse público enão no interesse corporativista, o que lev<:'.
moluscos -da re9ião.
sempre às portas do fascismo, do atraso e
EretiVame·nte, Srs. Senadores, a _oportunido retrocesso. Obrigado a y. E.x'.
dade da proibição do uso do mercúrio, que
o SR. PRESIDENTE {lram Saraiva) _ a Fiemg corrobora-co"mo imprescindível e que
-se impõe como medida çle preservação ecol6concedo a Pw•'avra ao nobre Senador Fran:_· gica, e, por conseguinte, da própria vida h umaria, permtte rr..-porta-me à rotina de um dos
cisco RoUemberg,
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
mais caractensticos modus vivendi brasJ1eiro-:(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
o garimpo. Nos garimpos de ouro de aluvião
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tráz-m-e à
(erri fiõS);-resporrs"áveis por 80% da produção
tribuna, no dia de hoje, a moção de apoio brasíleira deste metal, o mercúrio é usado lnpor mim recebida, par parte da Fiemg- Fe- discriminadamente. Na maior parte dos gaderação das Indústrias do Estado de Minas
limpos, espalhados principalmente pelos EsGerais- quanto à proibição do uso do' mercú- - tados -do AmázonaS, Rondônia, Pará, Goiás,
rio nos processos de aglutinação e amalgação
Mato Grosso, Mato- Grosso 'do Sul e Minas
do ouro, bem como em outros processos lnGerais, chegando até o Paraná, o mercúrio
dustriais ou artesAnais que provoquem poluié usa ao em proporções que chegam ao dobro
ção_ ambiental de qualquer forma. Referida
da quantidade de ouro retirada, O produto
proibição corporifica o PrOjeto de Lei_ n~ 37188,__ é normalmente queimado a céu aberto, sem
de minha autoria, já em trâmite Junto à Cernis- qualquer proteçãó dos garimpeiros e seus fa-são de ConstituiÇão e J~~ça.
.f!'liliares.

ve-

a
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A estimativa de utilização de mercúrio, na
área do vale do rio Tapajós, entre 1983 e 1988,
é- de 250 a 300 toneladas. Diante desta c::ifra,

técnico da União Protetora do Ambiente Nãtu~ ·
ral asSegura que "MinaiTiata é aperitivo diante
do que vem ocorrendo na região do Tapaj6s".
·É forçoso reçonhecer.._Sr$. Senadores, que,
diante da trágica constatação de qUe 'O uSo
indiscriminado do mercúrio na garimpagem
do ouro está. causando uma verdadeira catástrofe ecológica nas principais bacias aUríferas
do País, impõe-se que o Poder Legislativo tome a iniçi~tiva de proibir, como efetivamente
o faz agora, atravéS do meu projeto de lei,
o uso tndtscriminado do mercúrio, nos casos
que espeCifica, As Sectüelas do mercúrlo- nct
organismo humano são as mais diversas: lesões do Sistema nervoso· central, distúrbios
gastro-intestinais, perda da coordenação mo~
tora~ do tato, diminuição âa capacidade visual
e tremores no corpà.lntoxic:ação dos rins, fígado, alteraçõ_es psicomotoras, problemas genéticos e impotêncía sexual também podem surgir.
· - ·
Dados estatísticos nos informa,n:t que o mer~
c4r'io é por nós importado da ESpailha (que
é o seu maior produtor mundial), dos EUA
e de alguns países asiáticos, e o seu volume
de 'conSumo no Brasil (incluso o destinado
ao uso industrial) registra uma média de 156
toneladas/ano, embora em i s·as tenha-chegado a 222 toneladas .. Na- região amazónica, o ·
mercúrio é vendido livremente nos armazénS
da região: Os ecolOgistas demonstram-nos fa-.
cilmente <jue a poluição por mercúrio já oonta·
minou -ãlgumas partes _d_Q ecossistema do
Amazonas e--os altos níVeis de mercúôo, en·
contra dos nos peixes usados na alim~ntação,
represer'ttáiil uma- alneaça à saúde hwnana.
O limite para o mercúrio é 0,5 partes por milhão. No tambaqui, um Peixe -tlpii::ó-da Amazô..
nia, o.S.~ientistas já encótitrãrarrf1,01 partes.
O DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) concluiu que os garimpeiros da
Amazônia usam áté 2"quil0s de mercúrio por
quilo de ouro produzido. Como ~a -produç~o
anual desta região é de aproximadamente 70
toneladas, conclui-se que de 120 a 140 toneladas 4ª--.ftlercúrlo estão_ sendo jogadas nos rios
desta região todos os anos.
Srs. ·senadores, corroborando as preocupações- quê vieram ensejar o P"rojetó de lei
n9 37/88,\Jm grupo de pesquisa integrado por
técniç_QS da OnB e do DNPM empenhou-se
em determinar o graU de containinação ambiental por merc-úrio, em regiões-de garimpo,
e a sua con<::lw;;ãó simplesmente teeomenda
que "o Pais enJ;re em estado de-alerta".---·A acrescentar, Srs. Sefladores, -ã falta de
consciência do perigo, por parte de noSsos·
garimpeiros, que náo tomam nenhwna medida para prevenir a contanimação, por ignorância, é óbvio. Pelo contrário, eles jogam o
mercúrio diretamente no meio ambJentee São
atingidos inalando o metal durante a queima
Pã:ra ãpurar o ouro, ou consumindo peixe e
água c:ontaminada, É preciso acentuar que
os efeitos do ITlêfcúrio, no organismo e no
meio ambiente, são absolutamente irreversíveis. Não existerp meiosde descontamínaçào,
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quando são ultrap'assados os limites da tolerância. O mercúrio pode inclusive ser responsável por uma descendência anormal. Entre
os ·casos de garimpeiros contaminados, o
mais grave encontrado entre nós foi o de um
garoto de 16 anos. TrabalhandO em um garimpo de Poconé, cidade pantaneira a 100
km de Cuiabá, há apenas dois meses, o seu
exame de urina já apresentava 333 microgramas de mercúrio por litro, enquanto o máximo
suportável é de 5_0 gramas por litro. Em 100

gramas do seu sangue forma encontrados 12
microgramas de mercúrio. O limite é de O, 1
micrograma por 100 gfarrias de sangue.

DOCUMENTO A Q(fE SE REFERE O
SR. FRANCISCO ROLLEMBERG EM
SE(J DISCURSO,

FEDERAÇÃO DAS INDÜSTRlAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

14 de março de 1989
DIPTEIDIR. SEC. - Of. 068
&céfentíssimo Senhor
Doutor Nelson QuneirO
Digníssiino Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes
70160- Brasília- DF

Sem dúvida, Senhores, para a maioria dos
garimpeiros, o mercúrio é-aJ)ênas litt'f inofé1-

· Séilhor Presidente,
O Projeto de Lei n~ 37/88, de autoria do
sivo instrumento de trabalho, Queimam o menobre Senador Francisco Rollemberg, em curtal em qualquer lugar e sem a mínima proteção. Há casos em que a própria cozinha é so ná Senado Federal, que prolbe _o emprego
utilizada para apurar o ouro dentro de panelas de mercúrio e :;eus ç:ompostos __não-degradáe até mesmo chegam a usar os fomos onde veis em processos de aglutinação e ama1gamação do oUro e em outros processOs induseles preparam o pão. Seguramente, segundo
técnicos, o maior despejo de mercúrio de que triais- e- artesahais, que próvoquem poluição
se tem notícia no mundo acontece na Bacia --na atmosfera, no solo, nas coleções de água
Amazôruca. Para eles, ''catástrofes como as ~doce e no mar territorial, estabelece penalidades e dá outras providências, mereceu detique ocorreram no Japão, onde morreram milhares de pessoas, são acidentes localizados". da análise desta federação, através de sua DiviAqui, o mercúrio vem sendo acumulado todos são de Estudos Legislativos, consoante pareos dias no meio ambiente, há muitos anos. cer pela aprovaçã-o da iniciativa de lei, do Conselhetro Luiz Terra. apróvãdo â unanimidade:
"São toneladas anuais", acrescentam,_.
EilCaffiinhamos, em anexo, os fundamen~
Outra situação grave encOntrada pelos estudiosos do assunto, foi em Peixoto de Azevedo, tos lançados n_aquele pronunciamento, para
a elevada apreciação dessa digna presidência,
uma ddade localizada a cerca de 850 km de
Cuiabá. Esta ddadezii"lha originou-s_e_em 1980 esperando sejam levados ao conheCimento
de uma primeira corrida ao ouro. Tiriha então de seus ilustres pares, como forma de colaboaproximadamente _oitenta barracos. Oito anos ração para o mais amplo exame da matéria
a ser legislada.
depois do garimpo ali instalado, o rio do mesAtenciosos cumprimentos, Udeu da Silveira
mo nome, segundo os pesquisadores, não
possui mais nenhum ponto de captação de e Silva, DiretOr SeCretário.
água potável para abastecer a cidade.
Srs. Senadores, não há como permanecer
14 de marçO de 1989
omisso à constatação de que a livre comerciaD!PTEIDIR. SEC.- 0[ 069.
lização do mercútio, assim como a falta de
um controle rlgido sobre o seu uso são- os Excelentíssimo Senhor
principais fatores que contribuem para a sua Senador Francisco Rollemberg
Senado Federal
má utilização.
Praça dos Tfês Poderes
Para terminar, Srs. Senadores, ainda há de
se referir à exposição do mercúrio na odonto- 70160....:..... Brasilla- DF
logia. Tal exposição tem sido considerada um
perigo silencioso, pois a absorção e depósito
Senhor Senador,
do mercúrio ocorre de forma lenta, durante
A divisão de Estudos Legislativos desta entimuitos ailos de atividade profissional. Como dade teve oportunidade de analisar o Projeto
é do conhecimento de todos, os cirurgiões- de Lei n<~ 37/88, de sua autoria, em curso no
dentistas utilizam o mercúrio elementa-r no Senado Feàerat ,.
preparo de amá1g.amas. Portanto, o problema
O --conse1heiro Luiz Terra, em sua manifesda contaminação ambienta] por mercúrio nos tação, ressaltou os elevados propósitos da iniconsultórios odontológicos merece também ciativa de lei, bem como os efetivos benefícios
a maior atenção, pelo grande número de pro- que advirão quando de sua conversão em norfissionais envolvidos.
ma legislativa, nos termos do pronunciamento
Penso, destarte, Srs. Sé"ftãdores, não poden- em anexo.
do ser omisso em assunto de tão a1ta relevânAo ensejo, enviamos oficio ao presidente
cia para o País, e que motivou o apoio deveras do Senado Federal, conforme cópia que juntagratificante da Fiemg, ter conseguido alinha- mos a este, extemando nosso melhor apoio_
var as razõ.~;5 que dão subsistência ao Projeto _ à proposição de Vossa Excelência, e formude Lei n" 37/88 que, creio e cÕnfio, merecerá lando votos no sentido de sua plena aprovação
a aprovação da Casa.
pelo Congresso riaCioÕal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e
Com as expressões de nosso apreço e conSenhores Senadores.
sideração, - Udeu da Sílvefra Süva, Diretor
Muito Obrigado. (Muito bem!)
Secretário.

e
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PROJETCHiE LEI DO SEI'IADO N• 37/88
(Do Sr~ Frandsco RoJiemberg)
Profbe o emprego de mercúrio e s_eus
_compostos não-degradáveis
sos de aglutinação e amalgamação do
ouro e em outros processos industriais
e artesanais, que provoquem poluição na
atmosfera, no solo, nas coleções de água
doce e no mar territorial, estabelece penalidaâes e dá outras providências.

-em proces-

Relatório
Pretende o Projeto de Lei em exame instituir
proibtção abrangente quanto ao uso indiscriminado de mercúrio nos processos de aglutinação e amalgamação do ouro, bem como
em outros prt>c:essos industriais ou artesanais
que provoquem poluição ambiental de qua1quer forma.
Estabelece ainda que qualquer transgres~
são da proibição co_nstituirá crime punível, se
doloso, Com reclusão de 2 a 5 anos, e se
culposo com detenção de 2 meses a 1 anos,
tudo sem prejuízo das pena1idades previstas
no art. 14 da Lei n" 6.938, de 31 de agosto
de 1931.
·
Mo_tiva5ão e Voto

- É do conhecimento público que a garimpagem de ouro, especialmente nas proximidades dos cursos d'água ou nos seus próprios
leitos vem sendo feita com o uso abusivo e
indiscriminado do mercúrio, elemento químico altamente pOluente. Aplica-se o mercúrio
para a aglutinação do pó de ouro e de sua
amalgamação, calculando-se que essa atividade consome_18% ou 222--T, do total de
mercúrio consulnido no Brasil
Os efeitos danosos do mercúrio nos seres
vivos já estão_ comprovados. A mortandade_
de peixes nos rios brasileiros é fato público
e notório. Os efeitos diretos e im:firetos nos
seres humanos, altamente danosos, também
já foram -comprovados.
Do uso abusivo da substância tóxica resulta
a morte, ataques ao sistema nervoso humano
e outras seqüelas.
Logo, há necessidade imperiosa de se proi~
bir terminantemente o _uso do mercúrio em
determinadas atividades onde a substância
pode_ ser substituída com o uso de outros processos qu-e levarão ao mesmo resultado, sem
as conseqüências funestas que todos nós estamos testemunhando.
Desta forma aplaudimos a iniciativa parlamentar e somos de parecer que o projeto de
lei sob exame merece aprovação do Congresso Nadona1.
É o nosso voto sob censura.
Belo Horizonte, 8 de março de 1989. Luiz Terra, Relator.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORE&
Almir Gabriel - Hugo Napoleão - Marcondes Gadelha -João Lyra- Teotonio VlleIa Filho- Albano Franco- Francisco Ro-
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S.evero Go-

Trabalho, encaminhadas pelos reSpectivos

Márcio Lacerda_

Tribunais Regionais do Trabalho, será feita

Alfredo Campos -

Roberto Campos -

-José Paulo Bisol.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo

Sr. 1? Secretário.
Ê ~do o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 90, DE 1989
Estabelece normas para a criação e o
funcionamento de Juntas de Conciliação
e Julgamento.

O Congresso Nacional decreta:
AÍt. 1o Será criada, nas capitais dos estados, uma Junta de Conciliação e Julgamento
para cada grupo de 300.000 _(trezen_tos mil)
habitantes.
Art 29 A criação de Junta de Conciliação
e Julgamento, no interior de Estado, está co_ndicionada à existência, na base territoriaJ prevista para sua, jurisdição, de mais de 200.000
(duzentos mil) habitantes, ou ao ajuizamento,
no último_ triênio, de média igual ou superior
a 240 (duzentos e quarenta) reclamações trabalhistas anuais.
§ 19 A jurisdição de uma Junta de Conciliação e Julgamento s6 poderá se estendida
a municípios situados ein um raio de 190
(cem) quilõmetros da sede e desde que existam facllidades de ac_esso e meios de condu-

ção regulares.
§ 29 Para cobrir área territorial situada en~

tre duas ou mais jurisdições, que não com-

anualmente, a contar da _vi_gência desta lei.
-Art. 59 - Esta lei ~ntrará em vigor na data
de sua_ publicação.
Art 6° Revogam-se a Lei n9 6.947, de 17
de setembro de 1981,- e demais disposições

em contrário.

Abril de 1989

§ 19 Frustrada a negociação coletiva, as
partes poderão eleger árbitros.
§ 29 Rec~_sando-se qualquer das partes à
negócfaçao·ouà-arbitragem, é facultado aos
respectivos sindicatos ajuizar ·dissídio col~tivo,
podendo_ a Justiça do Trabalho estabelecer
normas e condições, reSpeitadas as disposições convencionais e legais mínimas de proteçã.o ao trabalho.
·

Justificação

(À Comissão dt: ConstituiÇão; JustiÇa

Com a ampliação da co.nipetência da Justiça do Trabalho, prevista pelo art. 114, caput.
da Constituição da República. houve conSiderável aumento do número de ações submetidaS-a esse ramo especiáJizado do Poder Judi-

e Odadania.)

(0 Sr. Senador Iram Saraiva, Jr Wce~
Presidente, deixa a cadeira da presidênda
que é ocupada pelo Sr. Senador Nelson
Carneiro, Presidente.)

ciário. Em cons_eqUência, existe sério risco de
estrangulamento_ do fluxo processual nas Jun-

tas de Conciliação_ e Julgamento, com graves
prejuízos para a administração da J.ustiça.
_ 2.~- Regulada, até então, pela Lei n9 6.947,
de 11 de setembro de 1981, a criação de nov!!s
Juntas de Conciliação e JuJgamento leva_ em
canta, apenas, a ultrapassagem de determ.inado númer_o de ações ajuizadas n~ área ~e
sua futura jurisdição, de acordo com a média
anual verificada no último triénio. E as propõS~s -somente são examinadas de dois em dois

anos._ -3. A necessidade de agilização e de melhor_ estruturação do Poder Judiciário recomenda a adoção de novas regras, para a ampliação de seus serviços, que redundará, em
última análise, na melhor e mais equânime
distribuição de Justiça.
4. __ Estas são as razões pelas quais su_bmetem_os, aos ilustres membi-os desta Casa, o
presente projeto de lei. Estas são as razões
pelas quais acreditamos irá merec~r:'-~ste projeto, ·a aprovação plena do Congresso Nacional, como um todo, e do Senado Federal, em
particular.
-- Sala das Sessões, 25 de abril de 1989.Senador:_AfQnso Sancho.

O SR. PRESIDENTE (NelsOn Carneiro)
O projeto lido será publicado e enviado
à comissão competente.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson C.a1~1eii'o)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORÓEMDODIA
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-:Sobre a mesa, requerimento que se_rá Ilda
pelo Sr. 19 Secre~rio.
É lido o seQuinÍe:·
REQUERIMENTO N• 205, DE 1989

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento Interno, requeiro inversão da Orc;lem_
do Dia, a fim de que a matéria constante do
ttem n9 1 seja submetida ãõ Ptenáiio em 2'lugar.
- -

porte a instalação de Junta, poderá o Tribunal
Regional do Trabalho propor a inclusão de
área em qualquer das jurisdições limítrofes,
Sala das Sessões, 25 de .abril de 1989~
ainda que fora do raio de 100 (cem) quüômeSenador Ec;lison f,..obão
tros, respeitados os requisitos finais do parágrafo anterior.
.
O. SR. PRESIDENTE (Nelson Comeilo)
§ 39 Para conveniência da distribuição da
--:-:-E~ -~taÇ~()~O requerimento:
Justiça, em jurisdições de grandes distâncias
O Sr. Itamar Franco - Peço a palavra.
a percorrer, o Tnbunal Regional do Trabalho
LEGISV.ÇÃO aTADA
Sr. Presid..ente, pela ordem.
poderá determinar o deslocamento de Junta,
com recursos próprios, para o recebimento
LEI N• 6.947,
O SR. PRÉSIDENTE .(Nelson Carneiro)
de reclamações tr~t@hj~ e a realização de
DE 17 DE SErEMBRO DE 1981 .
- TelJl a pa1avra-V. E.:td- ·
·
audiências fora de sua sede normal
Estabelece
nonnas
para
cn"ação
e
fun. O SR. ITAMAR FRANCO ( - MG. Pela
Art 3 9 Para efeito do que-dispõem os artidonamento de Juntas de Conciliação .f!
ordem. Sem revisão do Orador.)- Sr. Presi~
gos lo e 2° desta lei, as Secretarias dos TribuJulgamento, e dá outras providências.
dente eu gostaria de saber qual a matéria a
nais Regionais do Trabalho deverão enviar ao
........... " ._.,;~ _._.~-... ,...................~··~--~--- ser votada, porque não ouvi a fala de V. Ex'.
Órgão de Estatística e Estudos EconómiCos
do Tnbunal Superiói' do Trabalho, mês a mês,
ci SR .. PRESIDENTE (Nefson CarneirO)
boletim estatístico, segundo modelo aprovado
-Foi lido o requerimento de invers~ da. Of:CONSill!.IIÇÃO
DA
REPÚBUCA
por este tribunal, do movimento das ações
dem do Dia.
FEDERATIVA DO BRASIL
das Juntas de Conciliação e Julgamento da
O SR. ITAMAR FRANCO-~ Muito obriregião e, semestralmente, dos Juízos de Direigado, Sr. Presfdente.
to encarregados da adminlstração da Justiça
do Trabalho.
Art. 114. cOlnpete à Justiça do Trabalho
O SR. PREsiDENTE (Nelson Cam"elrol
conciliar e julgar os dissídios individuais e c_ole- -Vamos subm-eter a vofo$ O feqilerimento,
Parágrafo único. Os órgãos responsáveiS
pelos serviços ef:!tati~tiç:os. no País, fornecerão
tivos entre trabalhadorés e empregadores,
que não está sujeito à discussão, aprova-se
ao Tribunal Superior do Trabalho e aos Tribtt- abr_~gidos os entes de direito público externo_
ou.rejeita-Se.
naisRegionaisdoTrabalho,sernprequesolid- __ ~da administração pública direta e ind.ireta
O Sr. João Menezes - Sr. Presidente,
tados. os dados nec.essátios à instrução das .dO?LrQunicípios, do Distrito Federal, dos estapeço a palavra para uma questão de ordem,
dQS._~ da Uniaõ, e, ·na· forlna da tei, outras
propostas de criação ou de modificação de
jurisdição de Juntas.
cqnf!ovêrsias decorrentes da relação de trabaO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Art. 4" A apreciação de propostas para a
lho, bem como os litígios que tenham origem
- V. & vãí suscitar alguma questão de orcriação de novas Junta.s de: Conciliação e Julno _cumprimento ,CI.e suas próprias sentenças, . dem, antes da apreciação desse requerimengamento no País, pelo Tribunal Superior do
inclusive coletivas.
to?

. ......
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O SR. JOÃO MENEZES- Vou, perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson _Carneiro)
-Sobre a inversão?
-

OSR.JOÃOMENEZES-Sim;Sr.Presidente, sobre a inversão.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Com que fundamento regimental?

OSR. JOÃO MENEZES-Eu me baseio
no art. 64 da Constituição. O- <fue está erri
discussão é o chamado Projeto do Ouro. Mas,
o art. 64 diz o seguinte:

Art. 64. A discussâo e votaçã"o dos
projetas de lei de iniciátiva do Presidehte
da República, do Suprem"o TribunarFéderaJ e dos TribunaiS Superfo'res terão Ini-

cio na C"amara dos Deputados.
§ 19

O Presidente da Repóblica po-

derá solicitar urgência para apreciação de
projetas de sua iniciativa.

-

No caso, o Presidente pediu urgência neste
Projeto do OurO.
Parágrafo seg~ndo, aí é cfue está a questão

de ordem, Sr. Presidente: _
§ 29 Se. no caso do parágrafo anterior, a Câmaraelos Deputados e o Senado
Federal não se manifestarem, cada qual,
sucessivamente, em até quarenta e cinco
dias, sobre a proposiçã_o, será esta induída na Ordem do Dia, sobrestando-se a
deliberação quanto aos demais assuntos,
para que se uhime a votação.

Ora, Sr. Presidente, este Projeto do OUro
já ultrapassou os quarenta e cinco dias. Então,
de_ acordo com_que_determina aqui a Constituição, ele é preferencial. Nenhum projeto pode passar à frente dele. Parece-me, então que
este requerimento de inversão de pauta não
tem cabimento._ Não tem cabimento p-orque,
automaticamente, e de acordo com a lei, ele
é desnecessário. E, de acordo com o que manda a Constitufção, é- automática a discussão,
em primeiro lugar na Ordem do Dia deste
projeto, cujo prazo já foi ultrapassado em 45
dias. Assim, Sr. Presidente, parece-me que está prejudicado este requerimento, que pede
inversão de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca.rrieiro)
- O número 1 da pauta- é a apreciação de
um veto parcial, aposto no projeto de lei do
Governador-do Distrito Federal. Evidentemente, vou ler o que diz respeito aos projetas do_
Distrito Federal.

faça a lnvêrsão automaticamente. Mas o que
se e-stá pedindo agora é _que o Plenário faça
ou não esta inversão. O_ Plenário é convocado
para interpretar o -teXto constitucional, junta·
mente com a Mesa, não há nenhum prejuízo
para que se vote o requerimento. Se o requerimento for- ãprovado, então passará a ser a
primeira matéria a ser dtscutida, se não for
aprovada, terá que ser cumprida a Ordem do
Dia.
V. EX suscita a questão de que esta matéria
será incluída na Ordem do Dia sobre a instância e deliberação quanto aos demais assuntos,
para que se ultime a votação.
São dOis projetas corri a mesma disposição
regulamentar: um, o do Distrito Federal, está
há mais tempo na Ordem do Dia. Evidentemente; temos que escolher entre_ um e outro,
aquele que deve ter a preferência. Escolhemos
aquele que há mais tempo está na Ordem
do Dia, na forma da lei.
Agorã, substituir esse mais antigo por um
mais novo, quando os dois têm a mesma prioridade para apreciação, acho ·que não ê t:ão
ci.:)_ro_quanto V. Ex' pensa, porque a disposição
que atinge a um atinge a outro, igualmente.
Acho que o requerimento pode ser apreciado e se o Plenário aprovar ele entrará, imediatamente, em exame. Se não se aprovar,
então, votaremos em primeiro lugar o projeto
do item 1. Aliás, essa é uma questão que nem
merecia ser suscitada, porque todos nós sabemos que a primeira matéria por deliberação
diãria, permanente e ininterrupta do Plenário
do Senado têm sido adiada sistematicamente;
têm sido postas para uma apreciação posterior, en_qüanto se decide soluções idênticas,
no Congresso Nacional. Não haverá, portanto,
nenhua;n p~ejuízo para a deliberação desta Ca-

sa.- - -

--

CreiO ri'le5mo que Õ pedido de inversão será
desnecessário, porque o Senado Como tem
feito sempre, todos os dias, inalteradamente,
pedirá o adiamento dessa matéria e todos nós
reconhecemos _que tem um fundamento legal
e, principalmente, um fundamento ético; não
podemos Impor aos funcionãriás do "Distrito
Federal uma sançao que não foi ainda exami~
nada, relativamente a outros Órgãos do Poder
Executivo e do Poder LegislatiVo.
Acho, portanto, que só u~ preciosismo, se
V. fr me permite, só um precíosismo justifica
a inteiVenção de V.~ Creio que, com a devida
vênia, já que não há nenhum prejuízo, vou
submeter a votos o requerimento.

sii:

O
JOÃO MENEZES -Sr. Presidente. Permita-me. Absolutamente não quero dia"O Governador poderá solicitar ugên- logar com a Mesa, sobretudo com V. ~ que
cia para apreciação de projetas, com traé um grande jurista de quem recebo as lições
mitação prevista no Regimento Interno - e estou pronto a ouvi-las e acatá-las. Mas o
.do Senado, vedado o seu adiamento, a
fato é novo. Esse projeto que dispõe sobre
sua inversão na pauta, ficando sob restada o ~ouro só venceu _o seu prató na- sexta-feira.
a tramitação das demais matérias, até que Então, ele não existia, quando ainda se estava
se ultime a sua apreciação."
votando o outro. Agora náo, de acordo com
Este é o texto da lei vigente, no que diz o disposítivo constitucional, ele _tein preferênrespeito às matéri_as relativas ao Distrito Fede· cia. _O outro é uma lei, é_ um regulamento
ral. Esse projeto está ein-pa.Uta há rriuitos dias, do -Dlstfito Federal, que não pode se sobrepor
tendo sido _adiado pelas razões que todo~ co- ao que está na Constituição. Esse era o meu
nhecem. O que V. Ex"- quer é <fue a-Mesa cuidado. Não é pelo fato ocorrido agora. Estou
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levantando eSsa questão pára o futuro, para
o que vier adiante, porque tanto faz tirar, aprovar e entrar outro no mesmo momento~ I::.
apenas para que se firme uma doutrina de
que, realmente, esse projeto tem preferência
sobre os outros. Pode acontecer de teimos
aqui quatro, cinco, seis, dez sessões diScutindo
um projeto e, de repente, chegue um que alcançou os 45 dias. Ele, pela Constituição tem
preferência. É apenas essa preferência que
estou lembrando. O que quero é apenas _que
se cumpra a ConstitUição, e não um regulamento ou um regimento do GoVernO do Distrito Federal.
Muito obrigado!
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente. peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a pal_avra a V. Ex"
O SR- CHAGAS RODRIGUES (PSDB
-PI. Para esclarecimento.)...,.....,. Si'. Presidente,
Srs. Senadores: para que a matéria fiqüe devi-_
damente esclarecida, invocou-se aqui o art.
64 da Constituição-que diz o seguinte:- ---

- "A discussão e votação dos. projetas
de lei de iniciativa do presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.
§ 19 O presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de
projetas de sua iniciativa."
E só _então vem a matéria do § 2", que diz
o seguinte:
"§ 29 Se, no caso do parágrafo anteM
- - rior, a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal não se manifestarem, __ cada qual,
sucessivamente, em até quarenta e cinco
dias, sobre a proposição, será esta inc!Wda na ordem do dia, sobrestando-se a
deliberação quanto aos_demais assuntos,
para que ultime a votação."
Portanto, Sr. Presidente, este regime, Previsto no§ 29, está condicionado ao§ 1", vale
dizer está condicionado a que o senhor presidente da República solicite urgência.
É e~e o pedido de esdaredmento. Pergunto a V.~ se_S. Ex~s o senhor presidente da
República, solicitou urgência pára apn?:ciã.ção
de projeto de s_ua iniciativa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Informo a V. Ex• que o presidente da República soli~itou urgênci~.
O SR. CHAGAS RODRIGCIES- EstQu
satis(eito.
O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)
- Srs. Senadores, vai--se--proceder à votação
do requerimento para inversão da Ordem· do
Dia.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) _
-Item
~2,

~~~

~

~~

------~·-

-/
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1490

Quarta-feira 26

DIÁRJO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)
pedido de informações de V. Ex• à autoridade

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~

2, DE 1989

de Lei da Câmara n" 2, de 1989 (n"
1.516/89, na origem), de iniclatlV~fdo senhor presidente da República, que dispõe

sobre o ouro, ativo financeiro, e sobreseu tratamento tri_butár:io,_ t~ndo
PARECERES proferidos em plenário,

favorável ao projeto e- contrário às Emeridasden~'~ 1 a8.
A discussão da matéria foi_ enc;:.errada em
sessão ordinária anterior.

Passa-se à votação.
-_. _
.
.
Em votaç-ão o projeto, sem· prejuízo das

emendas.
O Sr. Itamar Franco - Peço a palavra
para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)
- Concedo a palavra ao nobre Senador lta-_
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. ·senadores, vou retirar
a Emenda n" 3, de miilha auferia, que diz
o seguinte:
"Dê-se ao parágrafo úntcO do art. 4"
a ses:uinte redas:ão:
"Parágrafo único. A a1í_quota deste imposto será de 1O%, assegurada a transferência do montante arrecadado, nos termos do art. 153, § 5°, I e II, da Constituição."

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Ex" retira a emenda?

-V~

O SR. ITAMAR FRANCO - S6 quero
justificar, Sr. Presidente. Se V. Ex~ m~ peiTnite,
estou encaminhando e quero aproveitar para
justificai.
Fui procurado, hoje, pelos garimpeiros. Entendo que esta emenda seria benéfica ao Governo e ao País e não seria prejudicial aos
garimpeiros. Todavia, como hayia dúvida por
parte deles de que essa alíquota poderia lhes
ser dolosa, acabei me convencendo de que
deveria retirar a emenda.
Asswni este compromisso, hoje, pela- manhã, durante a exposição do Deputado Afif
Domingos na Comissão Especial destinada
a examinar a questão da dívida externa brasileira. Assim, peço a retirada desta emenda.
Agora, faço uma indagação ~ V. E;x": ontem
apresentei wn requerimento de informã.Ç6e~
em face de uma fa1a do Senador Edison LObãCJ; quando relator desta matéria. Esse requerimento de informações, segundO V. Ex", deveria ser apreciado _hoje. Então, a primeira indagação que faço a V. Ex" é se o meu requerimento de informações será ou não apredado
por V. Ex"?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Posso informar a V. Ex' _que a Mesa esteve
reunida esta manhã_ e aprovou a remessa do

há o texto do Regimento, que é_uma lei i)1t~ma
e há o texto da Constituição. O texto da Constik
O SR. ITAMAR FRANCO- Então, per- tuição diz, e foi lido pelo nobre Senador João
Menezes, no caso do parágrafo anterior, no
mita~me V. EX' a seguinte indagação: nós estamos com o Regimento !)OVO, e V. Ex:" o conhe- caso de urgência pedida pelo senlior presidente da República. a Câmara doS Deputados
Ce melhor do que eu, pois ainda _estou estuR
dªnO_o_o Regimento, não o conheço e gostaria e o Senado Federal, se não se manifestarem,
até de não conhecê::Lo, porque acho que esse cada qual, sucessivamente, em 45 dias, sobre
Regimento traz um prejuízo tenivel a nós, par- a proposição, será esta incluída na Ordem do
lamentares. Mas, de qualquer forma, foi aproR- Dia, substantes à liberação quanto aos demais
assuntos parã que se ultime a votação. Entre
vado, não cabe aqui eu estar me lamuriando.
Mas creio, Sr. Presidente- e aí vai uma ques- esse texto da ConstituiçãO e o texto do Regitão de ordem a V. Ex' que deferido o Requeri- mento, evidentemente, que há de prevalecer
o texto da Constituição, sob pena de nós, agomento de Informação...
ra,_ pararmos todos os processos do Senado,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) se quisermos, através de um pedido de infor---:-_~al é o artigo?
_ __
_
__ _
mação, ou, então. obrigar a Mesa a reJeitar
todos os pedidos de informação que digam
O SR. ITAMAR FRANCO- O artigo.
Sr. Presidente, salvo melhor juízo aqui, é o__ respeito a projetas que eStejam em anclamenart. 239, item IV. E crefo que a questão de to. Evidentemente, havendo colisão de dois
ordem que levanto a V. Ex" interessa, inclusive, textos; há de prevalecer o texto Constitucional.
ao próprio Líder do PMDB, Senador Ronan
O SR. ITAMAR FRANCO- Estamos de
Tito, a quem peço atenção também.
acordo cOm V. EX', Sr. Presidente, e entende--Mas veja V. Ex:.__ Sr. Presidente, o art. 239 mos, exatamente, que O RegimentO já vai" ter
do Regimento novo diz:
que ser modificado, daqui a 90 diaS, nesse
aspecto. é: isso que eu quero lembrar a V.
~·Art. 239. _Os requerimentos de inEx'
formações estão sujeitos às seguintes
normas:
·
-- o SR. PRESIDENTE (NelsOn -carneiro)
_;Entre as Disposições Transitórias há um
s·~-d~~-d~~;·~;;ã~·;;;ii_ci~·cfu~~·~~
artigo que autoriza esSa revisão do próprio
ministro de Estãdo competente, as infor- Regimento com a Colaboração dos Srs. Sena-:-= .. mações requeridas,- ...V. Ex• acaba de dores. Agradeço a ~olabor_ação de V. Ex", por- me dizer qUi fOi devericfO - ''... ficando que suscita urii problema, realmente, -da maior
interrompida a tramitação da mateiia que relevância" para o andamento dos trabalhos
do Senado Federal.
se pretende esclarecer."
O SR. ITAMAR FRANCO - Sou eu
· - Então, a questão de ordem que levanto a
Y~Ex·.~ a seguinte: há wn entendimento que_ quem agradece a V. Ex~, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, em faCe dOifnpedimentO~que
e~ se processando no plenário - e chamo
se percebe, de votarmos hoje esse projeto,
a atenção do nobre Senador Jutahy Magalhães, com todo o respeito para verificarmos e ínsisfõ nesse aspecto, já retirei aquilo que
a aprovação desta matéria, não _com o art. me foi pedido pelos garimpeiros e já disse,
59 que é, evidentemente, inconstitucional sob aqui, que não traria pfejuízo a eles, ni.as se
assim não entendem, tudo bem!__ _
a ética político-económica, é prejudidal aos
QUanto ao art. 5Q, Si. Pf-esidente, o Se..3do
interesses do País, esse artigo não po-deria
nem pode merecer a aprovação do Senado deve meditar, não pode ser aprovado. Eu. inclusive, POderia invocar OUtro artigo desse noda Repúb)[ca. Mas, evidentemente, ~ lid_erança
do nobre S~nador Ronan Tito está examinan- VO Regimento, mas não quero fazê-lo neste
do esse aspecto e tudo indica que não va:rrios instante. Até Caberia á V. & impugnar essa
proposição·,- já que esse artigo é inconstituvotar, hoje, esta matéria, razão pela qual cional. Mas foi comunkado, Sr. Presidente,
e, aí, vai a primeira questão de ordem sob
que vão tentar __um entendim_ento _em relação
o novo Regimento - tendo V. Ex• deferido
ao
art~S~
- - -- o meu requerimerito - e- o fez riluito bem,
Vou encerrar a minha fala nesta tarde, na
aplaudo sua atitude, se_ V. ~me pennite -,
expectativa de cjue esse Projeto não venha a
a matéria terá que estar paralisada até que
ser aprovado com esta redaçã_o_, pelo menos
o ministro competente da área, responsável
pela Companhia Vale do Rio Doce, já que Se o art. 5°
Acho que, futuramente, as liderança do Se- _
trata de matéria atinente ao outro, dita aqui
nado devefi,~ reunir-se_ e fazer 1,uil projeto
pelo nobre relator Edison Lobão - e essa
que if!teressasse ao_ País, iõteressasse- aos ga:
matéria tem que ficar suspensa até a aprovação, _aliás, já foi aproVada- até que o ministro rir:np~!ros e ao próprio l:eglSlãtíVO. Corhô eStá,
ele não POde ser aprovado.
·
preste as informações.
~ Se !nslstirern na aProvação do arl. s~. Sr.
Ê a questão de ordem que encaminho a
Presidente, vamos tentar impedir a votação.
V. Ex'

__

(Art. 64, § 29da Constituição·e art. 195,
II, A, do Regimento Interno.)
_
Votação,- em turno únicO, do Projeto"

mar Franco, para encaminhar a votação.
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competente~

iV......

_0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Vou responder a V. E:x;'
Nobre Senador Itamar F rance, V. Ex• suscita, realmente,_ uma questão interessante,
mas yeja V. Ex" Há dois textos que se conflitam:

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente;
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)
- Conce-do a palavra ao nobre Senador João
Menezes, para encaminhar a votação.
--
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O SR. JOÃO MENEZES PRONUNCIA
DISCGRSO OOE, ENTREGUE À REV!-

&\0 DO ORADOR, SEI?A PCJBUCJ\DO

POSTER!ORMENTE.

rá:O tra:b_alho qüe- essas Assembléias realizam
hoje, de citUalizãçâo dos seUs textOs Constitucionais.--

-·.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Todos acompanhamos as razões que acabam de ser expedidas pelo nobre Senador
Joáo Menezes, e com a insuspeição de quem
aqui representa o Governo que enViou o pro-

jeto em exame.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A matéria é retirada da pauta para ser incluída na Ordem do Dia de amanhã, em atendimento à solicitação das lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Passamos, então, ao exame da segunda
matéria.
Item 1:

Votação, em turno único, do veto parcial aposto ao Projeto de Lei do DF n9

5, de 1988, que dispõe sobre os vencimentos dos Conselheiros, Auditores e
Membros do Ministério Público do Tnbu-

nal de ContaS do Distrito Federal.
Parte vetada: art 4<>

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra, para encaminhar a vota-

çao, ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDBBA. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores,
maís uma vez, volto a esta tribuna para solicitar
a V. Ex~ o adiamento dessa matéria pelas razõ_es já expostas em diversas sessões anteriores, razões essas que são do conhecimento
da Casa e sempre têm sido aceitas até esperarmos um entendimento a respeito desse ve-

to.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- os Srs. Senadores que estão de acordo
com o pedido formulado pelo Senador Jutahy
Magalhães permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- A Mesa tem várias Mensagens relativas a
Juízes e Embaixadores para serem votadas.
Não tem contado com o número expressivo
que hoje se encontra nesta Casa. Acho que
se os Srs. Senadores quiserem-colaborar, pod~r.emos fazer, depois desta, uma sessão extraordinária para votar essas Mensagens e, então, liberaríamos tantos pedidos, inclusive os
que ai estão atrasando.
Poderia entrar também o requerimento do
Senador Ronan Tito - não há prejuízo do
Planin - mas, ao mesmo tempo, n"ão faríamos apenas uma sessão para votar um único
projeto; aproveitaríamos a sessáo para submetermos à consideração do Plenário várias Mensagens relativas à aprovação de Juízes, inclusive do Tribunal Federal de Justiça, que estão
impedidos de trabalhar a plena força, visto
que há dez Juízes dependendo do exame desta Casa. COmO há número, acho que com
esforço poderemos realizar isso, logo depois
de concluída esta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Há dois oradores inscritos. A Mesa tem
muito prazer em ouvir sempre os oradores
que estão inscritos; estão_ ins~ritos_ os nobres
Senadores João Menezes e Rairrlundo Ura.
A necessidade da realízação, _em seguida, de
uma sessão_ex:tJ:aordináriajustifica que a Mesa
faça um apelo a esses _dois ilustres Senadores,
qUe,- se- nãO- houver wna razão de urgência
que justifique, desistam da palavra, para encerrarmos esta sessão. Passaríamos, então, à s_essão extraordinária para apreciação da matéria
de urgência e também o exame das indicações do Poder Judiciário. (Pausa.)
O nobre Senador João Menezes já concordou. Eu queria ouvif O Senador Raimundo
Lira.
Senador Raimundo Ura, V. EJcl' está de acordo? (Assentiinento do SEinad6t--RaimuOao lira.)
Corri a concordância dos nobres Senadores
João Menezes e Raimundo Ura, a Mesa encerra esta sessão e convoca outra para 16 horas
e .30 rriimitoS~ com a seguinte

-

-A Mesa pede a atenção dos Srs. Senadores.

ORDEM DO DIA

Amanhã,·às 11 horas, no Gabinete da Presidênda, serão entregues ao Presidente da Assembléia Nacional Córistituinte os 16 volumes
dos Anais da Assembléia encerrada no dia
5 de outubro de 1988, i;Jraças aos esforços
do Cegraf, que dá uma contribuição valiosa,
e que serão enviados tamb~m a todas as Assembléias Legislativas, como contn"buição pa-

Discussão, em turno único, do parecer da
Comissão de Coll$tituição, Justiça e Odadania Sobre a Mensagem n~ 77, de 1989 (n9
144/89, na origem), de 5 de abril do corrente
ano, pela qUal o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a es-

~1.--
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colha do desembargador Luiz Carlos Fontes
de AlencéÍr, do Triburlal de Justiça do Estado
de Sergipe, a fim de ser nomeado para exercer
o cargo de MinistrO do Superior Tnbunal de
Justiça, de acordo com o item II do parágrafo
2, do artigo 27 do ato das disposições constitucionais transitórias.
~2-

Discussão, em turno único, do parecer da
Comtssão de Constituição, Justiça- e Qdadania sobre a Mensagem n? 78, de 1989 (ni>
145/89, na-Origem), de 5 de abnl do corrente
ano, pela qual o senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do desembargador Luiz Vicente Cemicchiaro, do Tribunal de Justiça do Distrito Fede_ral, a fim de ser nomeado para exercer o cargo
de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
de acordo com o item II do parágrafo 2~ do
artigo 27 do ato das disposições toiistitucionais transitórias.

-3Di~cus~o.

em turno único, do parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Odadania sobre a _Mensagem n9 80, de __1989 (n9
147/89, na origem), de 5 de abril de 1989,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do desembargador Sál_vio de Figueiredo Teixeira, do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, a firh de ser nomeado para eXercer o cargo de Ministro do SUperior T nbunal
de Justiça, de acordo com o item I1 do parágrafo 2? do _artigo 27 do ato das disposições
constitucionais transitórias.

Discussão, em turno único, do parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n9 81, de 1989 (n9
148/89, na origem), de-_5_ de abnl do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do desembargador Waldemar Zveiter,
do Tribunal de JustiÇa do Estado do Rio de
Janeiro, a fun de ser nomeado para exercer
o cargo de Ministro do SuperiOr Tribunal_ de.
Justiça, de acordo com o item lf do parágrafo ·
2~ do artigo 27 do ato das disposições constituciQnais transitórias.
-

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro)
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 28
minutos.)
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Ata da 45" Sessão. em 25 de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA-Presidência do Sr. Nelson Carneiro
As 16 horas e 30 mlriutos,

acJJam~se·pre

sentes os Srs. Senadores:
Mário Maia- Carlos D'Carli -Áureo Mel!o

- Ronaldo Aragão -João Menezes -Aimir
Gabrtel -

Moisés_ Abrão Antonio Luiz Maya

-João Castelo- Alexandre Costa- Edison
Lobão -

Chagas Rodrigues -:- Hug_o Napo=

leão -Afonso Sancho -~Cid- Sab6ia de Carvalho -

Mauro Benevides -

José Agripino

- Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha Humberto Lucena- Raimundo Lira- Marco

Maciel- Ney M.aranhão-Mansueto de lavor
-João Lyra- Divaldo Suruagy_- Teotônio
Vilela Filho - Albano Franco - Francisco
Rollemberg- Lourival Baptista -Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - José lgnácio_ Ferreira - Gerson Camata - JOãO CãlinOn Jamil Haddad - Nelson Carneiro - Itamar
Franc6-- Alfredo Campos.....:.. B:onan TitoSevero Gomes - F emimdo Herlrique CardaM
so - Iram Saraiva - lrapuan Costa Junlor
- Pompeu de Sousa - Maurício Coirêa Meira Filho - Roberto Campo:s - LouremM
berg Nunes Rocha~ Márcio Lacerda- M.endes Canale - Rach.id Saldanha De:rzi - Wilson Martins - Leite Chaves - Affonsó Camargo - Nelson Wedekin - Carlos Chiarem
-José Paulo Biso!- José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A lista de presença acusa o comparecimento de 59 Srs._Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes.

-

O SR. Ja40 MENEZESPRONilfiOA
D!SCIJRSO QIJE, EN1"REGIJE À REVT5iÍO DO ORADOR, SERÁ f>llBllCÀDO

POSTERIORMENTE.

.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O projeto será lido e despachado oportunamente.
Com a palavra o nobre Senador Raimundo
Ura.
O SR. RAIMUNDO URA (PMDB - PB.
Pronuncia o s_eguinte discurso. Sem revísão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
numa entrevista publicada em Veya desta semana, o Presidente da Venezuela, Carlos Andrés Perez, diz que a explosão dos protestos
em Caracas foi o prelúdio e um pesadelo pronto a se repetir na América Latina. Textualmente, ele diz: "A dívida externa pode se tomar
a sepultura das instituições democráticas na
América Latina".

O que p~demos fazer pcifã rev~Eter esse
TodOs eConomiSta~ sãQ' ul)ânin1e.s em dizer
-- que o maior problema econômico dos países
quadro? Venho aqui, neste momento, para sulatino-americanos é exatamente a dívida extergerir que o Senado Federal, o- Congresso Na~
na e que o único fato que ameniza os seus
clonai se envolva de uma forma mais objetiva,
efeitos nefastos é o creScimento econômico.
mais prática e mais eficiente, porque fomos
-Só o crescimento econômico, gerado através nós, os ::ongressistas, os Constituintes, que
de novos investimentos, da criação de novos
ampliar !OS todas as prerrogativas e todos os
empref!OS e-da dinamízação das exportações,
direitos, inclusive a Lei de Greve, e até o mo·
é que pode amenizar parcialmente os efeitos mento não tivemos a preocupação de regulanegativos da dívida externa na sociedade.
- mentar essa lei de greve para que os trabalhaSt. Presidente, Srs. Senadcires, estamos ex· dores, os sindicatos, saibam de uma forma
tremamente preocupados, porque, se temos
clara e cristalina, os limites jurídicos para_ as
suas reivindicações.
a maiçr dívida externa do mundo, para que
os seus efeitos sejam amenizados, precisamos
Temos certeza de que está havendo abuso
no uso· desse direito de greve,_ temos certeza
ter, -em contrapartida, os efeitos e os resultados
de que está existindo interferência política nas
positivos do crescimento econômico. O que
está acontecendo? Tenho um gráfico aqui que greVes que ora se desenrolam no País. Mas
mostra que desde 1985 só tivemos queda no
não podemos definir isso com clareza, porque
nosso Produto Interno Bruto. Em 1985, cresa regulamentação do direito de greve no Brasil
ainda não foi feita. Ea-responsabilidade é do
Cemos 8,3%; em 1986, caímos para 7,6%;
em 1987, para 3,6%; em 1988, para 0,3%,
Coilgr"esso NacionaU
que, somandos ao crescimento da nossa po·
Portanto, não podemos deixar o Governo,
representado pelo Executivo, os empresários
pulação, de aproximadamente 2, 7%, dão um
e os trabalhadores, ficarem nessa que_da-de·
crescimento negativo de aproximadamente
3%. E agora, em 1989, estamos verificando
braço, ·quando nós temos uma responsabi·
que a recessão econômica está próxima. Te~ lidade real e verdadeira nos fã1õs qUe h0n1
mos todos os indicativos de que estamos sain· se desenrolam no Pais.
do de uma crise econômlca para entrar em
Já temos o exemplo histórico de que após
Uiffa: recessão econômica cujos efeitos são urna grande r:ecessão ec:orrô-mica, se não çonmuito mais negativos e muito mais dramáticos trolada, o País se desorganiza economicamendo que a própria crise econômica. Por quê?
te, entre _em caos, e quem primeiro pagã o
Porque já temos indicativos económicos nes·
preço de um caos económico são as instituisa ctireção. No mês de fevereiro,- o produto ções políticas do País. No momento em que·
industrial brasileiro, que tem a maior partici~
um Pals entra em crise profunda na sua ecopação na composição do PIB, teve uma queda
nomia, não existe instituição política que se
de 9%. E agora, nos meses de março e de
segure sem o resp'aldo da tranqüilidade e da
abnl, a_ queda deverá ser muito maior provo~
estabilidade económica e social de sua popucada pela generalização das greves que hoje
lação e de todas as classes sociais envolvidas
se verificam em todo o território nacional.
nessa crise e nessa recessão.
Estivemos em São Paulo, nos últimos dias
Assim. Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu
da semana passada, e verifi_camos que a greve
faço neste instante. mais uma vez, um_ alerta
dos metalúrgicos não tem a menor possibipara que nós Congressistas, Senador~s e [)e..
putados, procuremos ter uma participação
lidade de ser encerrada a curto prazo. Estão
envolvidos nessa queda-de-braço o Governo,
compatível com a -~spo_nsabilidade que tiveos empresários e os trabalhadores. O Governo
mos quando aprovamos a Lei de Gr~ve e,
quer, -a rodo_ custo, conter a expansão salarial
até o momento, não a regulamentamos.
Coffio -folmà ·ae Conter a inflação e salvar o
TE:nha"!OS, portanto, participação na resPlano Verão. Os empreSários só qUerem dar
ponsabilídade à altura do envolvimento que
aU-nlentos à a!tura do que os_ trabalhadores _tivemos na promulgação da nova Constituiquerem, se repassarem os seus custos para
ção.
Era o que tinha a: dizer, Sr. Presidente. (Muito
os preços, e os trabalhadores, com uma reivínbem!)
dkação justa, querem a sua reposição salarial.
Dentro deste quadro, não existe nenhum
indicativo de urna soluçâo próxima. E consideO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
rando que o setor metalúrgico do País repre-Concedo a palavra ao nobre SenadOr Mário
senta quase 20% _do Produto Interno Bruto,
Maia.
só a indústria automobilística representa 8,7%
do Produto Interno Bruto. Temos aí mais um
O SR- MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pronuncia o seguinte discurso sem revisão do oraindicativo real de que a recessão económica
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no últino nosso País está muito próxima.
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mo dia 19, o nosso partido, o PDT, compareceu perante à Justiça Eleitor_r,tl para se dirigir

à Nação brasileira, n-o horário que a lei lhe
faculta.
Seríamos suspeitos para fazef Uma apreciação do programa de nosso Partido. Por isto,

nesta oportunidade, nos valemos de um jornal
do Nordeste, A Tribuna do Ceará, que em
editorial faz um comentário sobre o programa
do PDT, especificamente ao pronunciamento

do üder, presidente do no_sso partido, o enge·
nheiro Leonel de Moura Brizola.

Sob o título de "Objetivo pronunciamento
de Leonel Brizola", A Trif;una do Ceará faz
o seguinte comentário sobre .Q_ programa do
nosso Partido:
OBJETIVOPRONUNC~NTO

DE LEONEL BRIZOLA .
O Pais parou para oUvir o programa

do PDT, como aliás pára sempre que um
partido anuncia a sua apresentação no
vídeo, com o objetivo de falar do se~ pro·
grama e dizer o que faria se chegasse
à curul presidencial um dos seus líderes
que mais destaque tiver dentro d<it agre·
miação responsável pelo horário autorizado na Legislação Eleitoral.
Quinta-feira passada, foi a vez do exgovernador Leonel. Brizola fazer o seu
pronunciamento e proselitismo sobre co·
mo executaria o mandato governamental,
se eleito fosse presidente da República.
E diga-se de passagem, saiu-se dentro
de uma perfonnance que deve ter agra·
dado a maioria dos telespectadores e ou·
vintes de rádios, maneira pela prática,
objetiva e simples como se posidonou.
Falou, mesmo com_ temPo exíguo, de
todos os problemas que afligem a Nação:
educação, saúde, reforma agrária, dívida
externa, capital estrangeiro, habitação,
autoridade e greve, Foi, sem sombra de
dúVida, uma grande explanação, gostem
ou não gostem do ex-governador do Rio
de .Janeiro.
Abordando educação, deu um show
de como deve ser desenvolvido o ensino
da criança, do jovem, desde o seu naScimento até a idade de independência. Sobre saúde, também teve a oportunidade
de afirmar qual seria o caminho mais
aprOpriado. Quanto ao problema agrário,
apontou a solução mais correta e viável,
a fiin de se chegar à propalada reforma,
sem invasões e nem a tomada de proprie·
dade de quem já a possui.
Continuando a sua· expósiçáo, Brizola
manifestou o seu pensamento ·sobre o
capital estrangeiro, dentro daqueles dita·
mes hoje executados nos países de governos socialistas ocidentais, çomo a
França, Portugal e Espanha, o que é bem
aceito pelo capitalismoJntex_Qaclonal. Re·
ferindo-se à dívida externa, saiu-se airosa~
mente, quando firmou-se no ponto de
vista de que o País não pretende ser calo~
teiro, mas necessita de um acord_o com
os seus credores, que lhes proporcionem
um fôlego bem longo e juros prefiXados.

Ainda no de_sempenho do- seu racio·
cínio e fazendo alusão ao sistema finan~
ceiro nacional, acrescentou que o~o pensa em estatização, mas, sim, em intervenções oportunas e saudáveis para que não
hajam distorções dentro do mesmo, evi·
tando~se que venha a contribuir com a
espira] iriflacionária, A pr0j:i65ito de greve,
Brizola definiu corretamente esSa coqueluche hoje no Brasil e com a autoridade
que terri de_ um homern socialista, condenou as in_~_sQes de fábricas e ressaltou
a necessidade de lid~ranç_as _classi_stas
fortes, objetivando a d_fscussão de reivin·
dicações com os empresários.
Ccifidu_indg_ E:sse ligeiro comentário so- bre o pronunciamento do candidato_ do
PDT, engenheirO Leonel Brizola,___ devemos -dizer que é digno de ser subscrito
por qualquer outro candidato bem intencionado, que não seja da esquerda radical
ou que esteja forrado apenas na dema- gogia batida que tanto tem cansado o
povo brasileiro.
As_sim sendo, dúvida não há de que
B~ola marcou um tento naquela Sua fala,
muito embora esteja sujeita às determi.na_çQ~~, do Tribunal_ Eleitoral . e 1 !=Qnseqi.íentemente, ainda não pode ser tida co·
mo a fala de um candidato à presidência
da República porque -a Lei não permite.
Mas, mesmo assim, digamos aqui, sem
medo de errar, que o engenheiro postu·
Jante obteve grau oito na sua aparição
ao nosso povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O sR. PRESIDENiE (Nelson Carne[ro)
,....- Sobre "'-- mesa. requerimento que vai ser
lido pelo Sr._ lo? Secretário.
_ _ _ _ _É lidO Õ seguinte
REQi:JERiMENTO N' 206, DE 1989

Requeremos, na forma do art, _371, c, do
Regimento _Interno, urgência para o Projeto
de Lei do Seriado n? _28, de 1987, que _define
o crime_ de tortura e dá outras providências.
Sala das Sessões, 1_8 de abril de_l989.JamU Haddad - Mário Maia - Marcondes
Gadelha - Ney Mara_nhão - Chagas Rodri·
gues -Itamar Franco;·

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-De acordo com o disposto no art. 375 item
III do Regimento Interno, este requerimento
figurará na Ordem_ cj_o Dia da sessão seguinte.

O SR-:-PRESTDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido
p-elo Sr. 1o Secretário.
---- É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 207, DE 1989

Requeremos urgêricia, nos termos do art.
371, alínea b, do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei da Cãmara·no 5, de 1989.
Sala das Sessões. 25 de abn1 de 1989.Ronaii Tito - FefnandQ Henrique Cardoso
- Edison Lobão. - - - -
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O SR. PREStpENTE (Nelson Carneiro)
-O requerimento qUé acaba de ser lido será

votado após a Ordem do Dia, na forrna do
-

ar:t, 375, item H do Regiinento lntem_o.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-As matérias constantes da_Ordem do Dia,
de acordo com o disposto_ no art. 402~alíneas
h e i, do Regimento Interno, alterado pela Resolução n~ 18.989, devem ser apreciadas em
sessão pública, sendo a votação procedida por
escrutínio secreto.

O SR. PRESIDENTE (Nelson _Carneiro)
..:...._Estando em corrdições de figurar na Ordem
do Dia as Mensagens n<;>S 75, 7_6-e"79, de 1989,
relativas a escolha dos Ministros Athos Gusmão Carneiro, Frandsco Cláudio de Almeida
Salltos- e Raphael âe- Baàos Monteiro Filho,
para exercerem cargos de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, a Presidência, não
havendo objeção do Plenário, submeterá essas matérias à apreCiação, ao final da Ordern
do Dia
O SR. PRESiDENTE (Nelson Cimleirof
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
-Mensagem n9 77, de 1989~ de 5 de
abril do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete, à _deliberação do Senado a escolha do Desembargador Luiz CarlOs Fontes de Alencar,
do Tribunal de Justiça do Estado _de Ser·
gipe, a fim de ser nomeado para exercer
o cargo -de Ministro do Superior Tribunl:l]
4e Justiça, de acordo com o item O, §
29; do art._27 ,.do Aio das DiSposiÇões
Constitucionais Támsit6rias. (Dependendo de Pare<::er.)
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
Sr. 1? Seci'etâliõ__.
É lido o seguinte
PARECER N' 6, DE 1989
A Comissão de Constituição e Justiça, em

re.upião secreta realizada a 13-4-89, aprecl<in-_
do o Relatório apresentado pelo senhor Senador Lourival Baptista sobre a Mensagem n9
77, de 1989,_do Senhor Presidente da República, opina pela aprovação da escolha do Senhor Desembargador Luiz Carlos Fontes de
Alencar, do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe, para exercer o cargo de Ministro do
Superior Tribunal de Justiça.
.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1989.
- Od Sabóia de Carv&_ho, Presidente- Lourival Baptísta, Relator -Jutahy MagalhãesJYey Maranhão - Chagas Raddgues -José
- Paulo Biso/- Maurício Com~a -Marco Maciel - Leite Chaves - Mauro Benevides João Menezes (com restrições).
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão_q parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação será feita por escrutínio ·se.tréto.
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O SR. PRESIDENTE (Nels_on Carneiro)
-Os Srs. Senadores devem ocupar lugares

diversos daqueles que oCupám normalmente.
O Sr. João Menezes- Sr. Presidente,
peço a palavra para um escla-recimento:
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- Coiicedo a palavra ao_ nobre Senador João
Menezes. __

O SR. JO}.O fo11'J'!EZES PRONUNOA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REYIs-!O DO ORADOR, SER/Í P(JBUCADO
POSTERIORiftENTEO SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)
-A Mesa compreende QS escrúpulos ·do_ no·
bre Senador João Menezes, que se vai abster
nas votações.

A presença de V. Ex: será contada para_quorum, já que V. Ex" tem eScrUpuioS -de orçlem
constitucional, que a Mesa não pode vencer,
embora não e?teja corwedda pelas razões ex~
postas.

Vamos passar à votação.
O Sr. José Paulo Blsol- Sr. Presidente,
peço a palavra apenas para deixar <::onsignado
que há. alegação de inconstitl,.lcíonalidade de
matéria que passou pela Comissão-de Constituição e Justiça e Cidadania.,.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. EX
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSDB RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador,) -Sr._ Preside_nte, Srs. Senadores,
é substanciosa a alegação do no_~re Senador
João Meneze&, S. Ex' alega que há um pressuposto constitucional exigindo que para cada
nomeação seja elaborada_ uma lista tríplice,
No caso, corno são diversas as vagaS,_ao invés
de se elaborar uma lista tríplice, elaborou-se
uma c:om 9 nomes, a pretexto de que sempre
haverá uma escolha entre 3 nomes.

A tese do nobre Senador João Menezes é
no sentido de que deveria ser 21 nomes. Esta
tese, sim, seria rigorosarriente inconstitucional
porque, então, terlamos, em cada escolha, ~
número muito superior a 3. No caso da pnmeira escolha, o número· de possibilidades seda 21, no caso da segunda, seria 20, no caso
da terceira, 19, e, ássim por diante: inconsti·
tucional por exuberância, ex abundantla, a
tese do nobre Senador João Menezes, mas,
ela é substanciÕsa, no sentido de cjúe;- se eu
remeter 9 nomes para 7 vagas, o Presidente
tem, para a primeira vaga, 9 possibilidades
e não 3; para a segunda vaga, 8 possibi1idades
e não 3; para a terceira, 7 possíbllidades e
somente será cqnstitucional a última e&colha,
que incidirá sobre oS três últimos nOmes restantes.
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Então,_ foiTnalme[1te, ?eja consignado e reO SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)
gistrado que a tese do nobre Senador João
~Muito obrigadó a V.-~·
··
..
Menezes é_ correta. ~ uma inconstituciona- __
Em
votação.
!idade formal ma§.'- acontec::e, Sr. Presidente,
Peço a todos os Srs. Senadores que votem
que_ a remessa de 9 nomes está fundada num
em lugares que não sejam os seus, porque
dispositivo da Le:i Orgânica da Magistratura.
a votação_é secreta.__(Pausa.)
Se .nãO me falha a_ m~mória, o art 88, que
(Procede-se à vo{açiio.)
estipula a possibilidade de uma escolha de
3 nomes para cada vaga, quando a vacância
ror j)1úririia.
~
O SR. PR::SIDENiE (Neison Caf_enéiro)
-Votaram "Sim" 40 Senadores e "não" 2.
Trib~nais comO o d~·--Rio de janeiró, por
Houve 3 abstenções.
exemplo, sempre fizeram listas dessa maneira
Total: 45 votos.
e assim se consagrou o princípio. Pergunta-se
Aprovado.
agora:-é in~anstitucional?-Afirmamos que é,
·-A Presidência comunicará ao SenhÕr Presiformalmente, inconstitucional. O resultado da
dente da República o resultado d~ vOtaçãO.
remeqsa- de <livea:sa.s listas tríplices não seria
diferente do qUe se alcança, tal como toi feito.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
_\!'ou explicar melhor: Parà ser forrTtalmente
correto, o Tribunal deveda ter enviado as se- -ltem 2:
9uiilies liStaS: a, b, e c. Primeira li:;;ta trípllce,
Mens~g~m n~ 78, de -i989_(ri9 145/89,
~ para a primeira vaga; os remanescentes dessa
na origem), de 5 de abril do corrente ano,
lista, digamos, b e c: mais e. Então, ele faria
pela qual o senhor Presidente dçt .Repúlistas -COlocando em cada uma delas, exceto
blica submete à deliberação do Senado
a primeira, os remanescentes da anterior n1.ais
a eScolha do Deseri'lbargador Luiz Vicenum Qome. Então, ele teria uma lista trfplice
te Cemicchiaro, do Tribunal de· JÜstiça
em cada caso, onde o Presidente seria abri___ do Distrito Federai;a fiin de ser nomeado
,ga-ao a escolher, obedecendo-se_ ao pressu· _' para exercer o c::argo de Minist(o dO Supe~
-(>õsto constitucional. Mas o Tribunal pão fez
dor Tribunal d~ JUstiça,_ de_ acordo com
6-item-n do§ 2J-do art. 27 do Ato daS
assim; remeteu cumu1ativamente -os 9 nomes,
o qué signlfica, como já foi dito, que o Presi·
Disposições Constitucionais-Transitórias.
dente s6 vai escolher em cima de três nomes,
(Dependendo de parecer.)
em última hipótese.··
S~bre a mesa, par&-er que será lido peto
Mas se flzéssemos de outra maneira, Isto Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
ê; remetendo lista tríplice por lista tríplice, o
resultado seria o mesmo. Teremos o que eu
voU chamar-um pouco-divertidamente, mas
PARECER N• 7, DE 1989
substancialmente é sério de uma inconstituA
Comissão
de-ConStitüição -e-J'ustiça, em
cionalidade inocente, porque não opera resultado nenhum, porque não produz. cOnseqüen- reunião secreta-realizada a _13-4-89. apreciemcia alguma. E como a alegação de inconstitu· do o Relatório apresent.ã.do pelo Senhor Senaclonalidade é, em tese, em cima do texto do dor- ChaQas Rodrigues, sobre a Mensagem n'
78, de 1989, do Senhor Presidente da Repúart. 88, da Lei Orgânica da Magistratura, tem-se que adotar o princípio, segurldo o qual, blica, opina pela aprovação da escolha c;lo Senunca se declara uma inconstitucionalidade nhor Desembargador Luiz Vicente. Cemichia~
enquanto ela n~o for agressivamente evidente ro; do Triburià1 de Justiça do DistritP Federal,
e não produzir efeitos contrários à organização para exercer o car_go de Ministro do Superior
da sociedade, à organização da ordem juó- Tribunal de Justiça.
dica.
Saia das Comissões, 13-de abn1 de 1989.
TemoS aí, realmente, uma hipótese estra· ~ Od Sabóia de CarValho- Presidente, Cha~
nha, complexa, rara até, de uma inconstitucio- gas Roddgues- Relator, Lourival Baptista nalidade inoçente, isto é, não produz nenhum Jutahy .Magalhães - Ney .Maranhão·....::.: José
prejuizo a ninguém. Se a lista hoUvesse sido Paulo B_isoL-_1.-burído Cortea --MÇU"co Ma·
elaborada c::omo deveria, de três em três, a de! - Leiú:;. Chaves_-:- Mauro Berievides •
primeira com três nomes, a segunda com os -João_M"enezes. (com restrições).
remanescentes da primeira, mais um nome,
O Sr. João .Menezes - Sr. Presidente,
- a terceira c::om os remanescentes da segunda, peço a palavra pela ordem.
mak; um nome e assim por dia-óte, a inconsti~
O SR. PRESIDENTE (Nels~n C;:imeiro)
__tucionalidade teria desaparecido. Mas o_ re;;;ultado, com a acumulação dos 9 nomes·, é o ·.-Concedo a palavra ao nobre Senador João
mesmo, e conseqüentemente não há -pOrque Menezes.
alegar a inc::onstitucionalidade.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Pela
- Neste s_entidO, a Comissão de Constituição ordem. Sem revisão do orador.) ..:__Sr. PresiJustiça e Qdadanta entendeu que essa in- dente, vou ser rápido e nos outros processos
constitucionalidade não era de ser declarada pfõmeto não usar da palavra.
0-Seliador José Paulo Biso! fez uma conta
e o Procedimento deveria ter a sua_ tr.?lmitação
de que nove é igual a -Vinte e um.
-normal.
Eta o que eu pretendia esclarecer, Sr. Presi_O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
dente. (Muito bem!)
- Não vamos discutir a matemática.
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O SR. JOÃO ME.NEZES -Sr. Pi"esiden~
te,

deixe~me

concluir.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-;-Pois nãol
·
OSR.JOÃOMENEZES-S.Ex•oSena·
dor José Paulo Biso!, disse que nove é igual
a vinte e um. E digo que não é. A Constituição

quis que o Tribunal escolhesse vinte e um
nomes. Por quê? Porque poderia colocar um
cidadão do Acre, do Amazonas, do Rio Grande
do Sul, da Bahia, da Paraíba e_teria mais chance. Com_oove a chance não é igual a de vinte

e um.
Esta- Conta- de que nove vai dar o mesmo
resultado que vinte e um, não está correta.
Sr. Presidente, a Constituição quis popularizar a escolha _e com isso fixoU

a eXistênCia

de lista trípl!ce para cada nome. Daí a razão
de estarmos sempre usando a palawa nessa

questão que espero que amanhã ou depois
seja tida como verdadeira porque é aquilo que

a Constituição expressa. Muito obrigado. (Mui·
to bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Continua em djscussão. {Pausa.)
Não havendo mais quem queira discutir,
encerro a discussão.
Em VOiaçilo.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram "sim" 43 Senadores e ''não" 2.
Houve 4 abstenções.
Total: 49 votos.
Aprovado.
A Presidência comunicará ao Senhor Presidente da República o resultado da votação.

O SR. PRESIDEN'IE (Nelson_ Carneiro)
-ltem3:
Mensagem n• 80, de 1989 (n' 147189,
na origem), de 5 de abril de 1989, pela
qual o senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Desembargador Sálvio de Figuei·
redo Teixeira, do Tribunal de-Justiça do
Estado de Minas Getais; a fmi de ser nomeado para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o item Ddo parágrafo 2° do artigo
27 do ato das disposições constitucionaiS
transjtórias. (Dependendo de parecer.)

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
Sr. 1c Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 8, DE 1989

A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião secreta realizada a 19-4-89, apreciando o Relatórlo apresentado pelo Senhor Senador Wilson Martins, sobre a Mensagem nc 080,
de 1989, do Senhor Presjdente da República,
opina pela aprovação da escolha do Senhor
Desembargador Sálvio de Figueiredo Teixeira,
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, para exercer o cargo de Ministro do
Superior TribUhãl ae- Justiça. Sala das Comissões, -19 de abril de 1989.
- Cid Sabóia de Caivalho, Presiderite - WUson Martins, Relator - Jutahy Magalhães Robeito_CampOs - Ney Maranhão -Marco
Maciel- Chagas Rodn'gues -Leopoldo Peres ~ LouriYal Baptista.

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro)

-Em discussão o parecer.
O Sr. Ronan Tito - Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Camr,::iro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro·
nan Tito._
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do ato das dls12_o_siçõ~~ _constitucionais
tr_8nsltóriaS. (DependendO de p~ece_r.)
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
Sr. 1_~ _Secretário.
_
É lido -o ,seguinte
PARECERN'9,DE 1989

A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião secreta realizada a 13-4-89, apreciándq q Relatório apresentado pelo Senhor Senador Lourival Baptista, sobre a Mensagem n9
081~âe 1989; dO Scinhor Presidente dã República, opina pela aprovaçãO da escolha do Senhor Desembargador Wa19emar Zveiter, do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Jãneiro, para exercer o cargo de Ministro do Supe- .
rior Tnbunal de Justiça.
Sala das Comissões, 13- de abiil de 1989.
-OdSabóiadeCarvalho, Presideflie-Lou- ·
rival Baptista, Relator -Jutahy .Magalhães-

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para
discutir. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, deterininaram os Srs.
Seriadores Alfredo_ Campos e Itamar Franco
que falasse também em seus nomes, porque
Ney .Maranhão - Chagas Rodrigues - José
o Desembargador Sálvio de Figueiredo TeiPaulo BisO/- Maurido Coaea -.Marco Maxeira é um jurista, um magistrado da maior
de/ - Leite Chaves - Mauro Benevides - competência e muito estimado em Minas Ge- João Menezes (com restrições).
rais. Ele instituiu em _Minas Gerais o Juizado
de Pequenas CausaS, qUe esvazioU e· facilitou
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
bastante o trabalho das vqras. O_ Desembar-Em discussão. (Pausa.)
gador prolatou também uma sentença que
Em votação.
muitos a usam como jurisprudência, hoje, so- ,
bre filhos adotivos.
(Procede-se à votaç~o.)
Dessa, _forma, solicito ao Plenário que vote
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
no Desembargador Sálvio por unanimidade.
- Votaram "sim" 38 Senadores e ••não" 4
É o prêmio por um homem correto, sério e
Senadores.
de setenç:as que hoje fazem parte da Revista
Houve 2 abstenções.
Forense de Minas Gerais.
Tatai: 44 votos. _
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Muito obrigado!
·
A Presidência comunicará ao Senhor Presidente daRepúbUca o ·resultado da votação.
O SR. PRESIDENTI; (Nelson Carneiro)
....:.. Continua em discussão. (Pausa.)
O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
_Nã9 have_ndp_quem peça a palavra, encerro a palavra, para justific~r meu voto.
a discussão..
O SR. PRESIDENJE (Nelson Carneiro)
Solicito aos Ses. Senadores que ocupem
-O voto é secreto. V. Ex' não pode justificar
seus lugares para procedermos à votação.
o voto. V. & s6 pode justificar nio ter votado,
Em votação. (Pausa.)
se por um acaso não votou. .Mas se votou,
não quero saber o voto de V. Ex'
(Procede-se ir votaçáo.)

o- Sr. Leite Chaves - Houve omissão.
V. Ex'i' me permite?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não, mas se é para justificar o voto seci"eto,
não pode. Não posso dar a palavra a V. EX

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneira)
-Votaram "-sim" 41 Senadores e "não'" 6.
Houve 2 abstenções.
Tptal: 49 votos
Aprovado.
A Presidência comuriicará- ao Exce1entíssimo Senhor PreSiderite da República o resultado da votação.

O Sr. Leite Chaves -V. ~ COntinuará
com a votação dos outros três ministros?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem4:

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameíro)
- Claro, claro.

Mensagem n' 81, de 1989ln• 148/89,
---na Origem), de 5 de abril do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação dO Senado
a escolha do Desembargador Waldemar
Zvelter~ do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, a fim de ser nomeado
para exercer o_çargo de Ministro do Superior Triburial de Justiça, de acordo com
o item II do parágrafo ~ do artigo 27

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnekof
-ltem5:
Mensagem n" 75, de 1989 (n" 142/89,
na origem), de 5 de abril do corrente anO,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deijQeração do Senado
a escolha do Desembargador Athos Gusmão Cameíro, dO Ti1Qunal de Justiça do
~do -do Rio Grande d<"'l Sul, a L
d~...
ser nomeado para exercer o cargo de Mi~-

,,
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nistro do Superfor Tribunal de Justiça,

Houve 2 abstenções.
Total: 49 votos.
AprovadO.
A Presidência comunicará ao Senhor Presidente da República o resultado da votação.

de acordo com o item II do parágrafo
2Q do artigo 27 do ato das disposições
constltuciona!s transitórias. (Dependen-

do do parecer.)
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
Sr. )9 Secretário.
- J:: lido o seguinte

-- O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
.....;.;.Item 6

PARECER N• 10, DE 1989

4

A Comissão de Constituição e_Justiça, em
reunião secreta realizada_a 19-4-89, apreciando o Relatório apresentado pelo Senhor Seriador Wilson Martins, sobre a Mensagem nç 075,

de 1989, do Senhor Eresidente da_República,

opina pela aprovação da escolha do Senhor
Desembargador Athos GUsmào Carneiro, do_ __ _

Tribunal de Justiça do EStadO- dO Rio Grande
do Sul, para exercer o cargo de Ministro do
Superior TribUnal de JuStiça.

-

Sala das Corriissões, 19 de abril de 1989.
-

Od Sabóia de Carvalho, Presidente- Wil-

son Martins, Relator - Ney_Maranhão_--:- Ma:r·
coMaciel-Roberto Campos -JutahyMaga·
Jhiies- Chagas Rodrigues- Leopoldo Peres
- Loudval Baptista. .
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em dtscuSsao o parecer. (Pausa.)
O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, V.
EX' me-perri'lite?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-COncedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.

Mensagem n' 76, de 1989 (n• 143/89.
na _origem), dt: 5 de abril do corrente ano
pela qua1 o Senhor Presidente da República submete a deliberação do Senado
Federa] a escolha do Desembargador
Francisco Oáudio de Almeida Santos, do
Tnbunal de Justiça do Estado do Ceará.
a fmi-de ser nomeado para exercer o cargo de Ministro do Superior Tnbunal de
Justiça_,_ de acordo com o item ][ do parágrafo 2? do artigo 27 do ato das disposições _constitudonais transitórias. (De~
_pendendo de Parecer.)
Sobre a -meSa, -parecer que Será lido pelo
Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• ll,"DE 1.989

A C:OmlsSão de-COnstituição e· Justiça, em
reunião secreta realizada a 13·4·89, aprecian·
do o Relatório apresentado pelo Senhor Senador Mauro Benevides sobre a Mensagem n?
76 de 1989, do Senhor Presidente da República, opina pela aprovação da escolha de;> Senho~ Desembargador Frandsco Cláudio de
·Almeida Santos, do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1989.
__.._ Od Sabóia de Carvalho- PreSidente. Mauro Benevides - Relator. Lourival BaptiSta -

Abril de 1989
a fim de ser nomeado para exercer o cargo de MinistrO do Superior Tribunal de
Justiça, de acordo com o item IJ parágrafo
29 do artigo 27 do _Ato da Disposições
Constitucionais Transitórias. (Dependendo de parecer).

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
Sr. ]9 Secretário.

É lido_ o seguinte.
PARECER N• 12, DE 1989
A ·comiSsão de Constiti.iiç~o ·e Justiça, em
reunião secreta realizada~ 19-4-89, apreciando o Relatório apresentado pelo Senhor Senador Wilson Martins sobre a Mensagem n<~ 79
de 1989, do Senhor Presidente da República,
opina pela aprovação d""' escolha do Senhor
Desembargador Raphael de Barros Monteiro
Filho, do Tribunal de Justiça do ~tado de
São Paulo, para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tnbunal de Justiça.
·
Sala das Comissões, 19 de abril de 1989.
--:-: Gd Sabóia de Carvalho, - Presiderite Wilson Martins, Relator - Roberto Campos
-NeyMaranhiío-Jutahy.Magalhães-Marco Maciel- Chagas Rodn'gues - Leopoldo
Peres- Lourival Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Nels_on Carneiro)
-Em discussão o parecer. (Pausa)
Não havendo quem deseje fazer uso da palavra, encerro a discussão.
_
Passa-se à votação. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para
discutir) -Sr. Presidente, nãc tomarei muito
tempo, mas não posso deixar de registrar este
instante histórico da Casa. É a primeira vez
que se vota aqui o nome_ de Ministros para
Jutahy Magalhães - Ney Maranhão - Cha·
integrar o Tribunal Superior de Justiça. Cria·
gas Rodrigues-José Paulo Siso/ -Maurício
ção da nova Constituição é a primeira vez que
Correa - Marco Maciel - Leite Chaves apreciamos nomes para ihtegrarem aquela
Corte.-os qUatrõora:examinados são desem- _João Menezes (com restrições).
bargadores de reconhecida competência técO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
nica e indiscutível reputação. Esses quatro ini-Em discussão o parecer. (Pausa.)
ciais, pois três outros estão por vir serão instanNão havendo quem peça a palavra, encerro
tes_altos no novo Tribunal cuja atuação, doraa u:.:..:u:::qo.
vante, passará a ser objeto da constante atenSolicito aos SrS: senadores Que ocupem -os
ção do Senado.
sét.Ls lugares pari!! procedermos à votação.
Criamos aqUele Tribunal depois de longas
Eril votação. (Pausa.)
discussões e estamos preocupados em só
(Procede-se à votação.)
mandar para lá homens que--estejam realmenO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
te à altura dos novos cometimentos que a
-Votaram "sim" 41 senadores e "não" 2.
ConstituiÇão reservou àquela egrégia Corte.
Houve 2 é 'itenções.
Creio que, se continUarmos com este mesmo
Total' 45.
rigor, e o Tnbunal continuar a mandar Pél!a
O parecer foi aprovado.
cá homens com esta mesma envergadura,
A PreSidência comunicará ao Senhor Presineste particular, a Constituição terá alcançado _
dente da República o resultado da votação.
seu desiderato.
O SR. PRESIDEN1E (Nelson_ Carneiro)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 7
-Muito obrigadO a V. Ex"

Solicito aó ilobre Senador Severo Gomes
o parecer sobre a matéria.

MenSãgem n? 79, de 1989 (n" 146/89;
na origem), de 5 de abril do corrente ano,
- -pela qual o Senhor Presidente da Repú·
blica submete a deliberação do Senado
Federal a escolha do Desembargador Raphael de Barros Monteiro Filho, do TriburiaJ de _JUstiça do EStado de São Paul9,

O SR. SEVERO GOMES (PMDB - SP.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs._
SenadoreS, de autoria do Deputado Luiz Henrique, o proJeto em exame objetiva prorrogar
por 6 (seis) meses a vigênda do I Planin ~
Plano Nacional de Informática e Automação,
e confmna incentivos fiscais.

Peço aos Srs. Senadores que não se afas·
tem do plenário.
Em votação. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram "sim" 41 senadores e "não" 6.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Caril.eiro)
-Votaram "sim" 43 Srs. Senadores e ·•nao"
6.
Não houve abstenções.
Aprovado.
A Presidêi1cia comunicará ao Senhor Presidente da República o resultado da votação.

O SR. PRESIDEN'JE (Nelson Carneiro)
- Passa·se, agora, à <:ipreCiaçaO-dO Requ_erimento n 9 207, lido no Expediente, de urgência
para o Projeto de Lei da Câmara n" 5, de 1989.
Em votação o requerimento.
OS Srs. Senadores que o aprovam queirani
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerlemnto, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão em tuffiá úniCo do ~rOjeto
de-Lei da Câmara n? 5, de 1989, que
dispõe sobre o Plano Nacional de Informática e Automação __; Planin, e confirma incentivos fiscais. Dependendo dé pa·
recer.
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DIARIO DO CONGREssO NAOONAL (Seção II)

A Lei n? 7 232, de 29 -ae oufubro de 1984,
que dispõe sobre a Política Nacional de Informática, estabeleceu uma série de incentivos

fiScais e estão condicionados às classes de
bens e serviços estabe1ecidos em critérios, limites e faixas de aplicação expressamente
previstos no Plano Nacional de Informática e
Automação - Planin~ tanto assim que, em
17 de abril de 1986, este congresso aprovou
a Lei n? 7.646, dispondo sobre o-1 o Plano Nacional de Informática e Automação para vigorar por 3 (três) anos, com prazo previsto, as-

sim, para o próximo· dia 17 de abril. Findo
tal prazo e sem a aprovação de _um novo Planin," ficarão as indústrias brasileiras de infor·

mática, imposSibilitadas âe poderem gozar
dos incentivos fiscais que lhes são destinados
pela Lei de Informática __(artigos _13L T4 e 15),
De outra parte, a Constitulção Federal, no
Ato das Disposições Con-sti_b,!_cionals Tra_nsj.
tórias (art. 41) estabelece que serão revogados
os incentivos fiscais, após dois anos, a partir
da data da Constituição,-qUe" Torem cànfirmados por lei.
To dos nós sabemos que o antigo Ministério
da Ciência e Tecnologia passou por uma fase
de profunda indefinição administrativa, gerada
no Poder Executivo. Em curto prazo, chegou
a ser extinto; passou para a área de competência do antigo Ministério da Indústria e do
COmércio e, finalmente, transformou-se -em
Se<:retaria Especial, vinculada à Presidência
da República.
Vemos, .assim, que_ há necessidade, não só
da confirmação dos incentivos fiscais previs·
tos na Lei no 7 .232"/84, cárrto, também, a pro r~
rogação do prazo de execução do I Planin,
até que o Conselho Nacional de Informática
e Automação --Conin, proponha ao Senhor
Presidente da Repúbalica, para posterior envio
ao Cóngres_so Nacional, o Il Planin - Plªno
Nacional de Informática e Automação.
O projeto em exame, portanto, pretende evitar que aconteça um _hiato dé) L_ej _n" 7 .64§,
d~ 17 de abril de 1986, que tem prazo limite
até o próximo dia 17 do mês de abril em
curso, o que carrearia enormes prejuízos a
um extenso segmento da indústria de iii.formática brasileira.
Erri face do exposto, opinamos pela aprovação da matéria.
O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente,
péço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
.....:.. 'Concedo a palavra ao nobre Senador Ro·
berto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS-MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, abrimos uma exceção ao disposto
no art. 64 da Constituição, concordamos em
votar matéria não contra versa, a saber, a desig~
nação de membros do Tribunal Superior de
Justiça. Trata-se agora,' no tocante ao Planin,
de uma matéria extremamente controversa,
que deve ser cuidadosamente estudada. Por
isso, solicito a V. Ex!' a aplicação do disposto
no art. 64. Esta matéria tem que ser sobrestada
até que se considere o item relativo ao ouro,
cuja votação foi postergada para amanhã.

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço
a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Neison Carneiro}
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
~O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para
c.on_tr_aditar. Sem revisão do orador.) ~ Sr.
Presidente, Srs se-nadores, nós pedimos realmente o adiantamento da matéria que tributa
o ouro para amanhã, para tentar o entendi·
meli.to enú'e Uderanças no que tange ao art.
5•
. .No _entanto, neste momento, não podemos
deixar de votar esse projeto, porquei foi pedida
urgência. urgentíssima e aprovada em Plet:~á
rio. Como estamos na Ordem do Diá., temos
que votar a matéria. Não podemos adiar a
votação da matéria.
O Sr. Roberto Campos- Não existe na
consfituiÇOO a hipótese de se violar o art. 64
por um_ requerimento de ür9ência.
O SR. PRESIDENTE ~(Nelson Carneiro)
- O art. 64, § 29, diz textualmente:

·'Se;na··casà do parágrafo anterior, pe·
_dido de urgência formulado pelo_j~resi
dente da República a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em
quarenta e sete dias, sobre a proposição,
será esta incluída na Ordem do Dia, sobresiando-se a deliberaçilo quanto aos
demais assuntos, para que se ultime a
votação."- ·
O Sr. Ronan Tito --Sr.
a palavra pela ordem.

Presidente~

peço

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- "Cc:iricedo a palavra ao nobre Senador Ro.-~ri-Tito, pela or~em.
-O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, V. Ex~ deve decidir. Trata-se de uma
sessão extraordinária convoq1da para este fim.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Realmente a situação não é tão clara quanto
parece ao nobre Senador Ronan Tito. O texto
Constitudoi:laJ_é peremptório, não se pode votar matéria alguma antes da votação daquela
que, pelo art. 64, está submetida à apreciação
do Senado.
Dir-se-á, no entanto e esse__argumento é_
valioso- que esta matéria não 'figura na Ordem do Dia da sess_ão extraordinária de hoje.
Ninguém requereu a inclusão dessa matéria
na Ordem do Dia, apenas é levantada uma
questão de ordem. A Mesa faz a Ordem do
Dia e vota as matérias constantes nela. Se
alguma culpa cabe, cabe à Mesa que não incluiu a matéria nesta sessão. Mas, não tendo
incluído nesta sessão, evidentemente não se
pode agora incluí-La, quando já estamos no
fim da votação da Ordem d_9 Dia.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
~ O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra o nobre Senador.
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O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, V. EX' colocou em votação um requerimento de urgência para a matéria que já foi aproVada pelO PlenáriO. Já há
deliberação do Plenário favorável à matéria
P:arec_e-tne que_ aí a -decisão soberana ~ do
_ Plenário, que já decidiu sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Se tivesse sido inclUída na Ordem do Dia
a matéria referente ao projeto relativo ao ouro,
ãcllo que a questão de ordem do nobre Senador Roberto Campos teria procedência. Mas,
- não tendo sido incluída na Ordem do Dia,
por erro da Mesa, esta matéria, não pode ser
incluída agora, depois de aprovada a urgência
pelo Plenário, sem nenhuma divergência. De
modo que a _Mesa v::ai pór a votos o projeto.
O Sr. Roberto Campos - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O $R._PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra o nobre Senador.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS -MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, não me consta
que tenha -Sido aprovado em plenário, acho
que houve um requel'in1.ento assinadO POr líderes, mas não houve afirmação formal, em
plenário.

O SR. PREsiDENTE (NelSon C8rrieiro)
-Já houve aprovação, V. Ex" não ouviu, mas
já for aprovado e não houve divergência. V.
Ex' podia ter pedido verificação ou tomado
qUalquer proVidência para evitar, maS isso não
ocorreu.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Só lamento_Sr. Presidente, que uma matéria de tamanha importância, a avaliação que deve caber ao Congre~o do coJt!portamento da indústria _de informática e da exe_cução da Lei
de Informática seja passada com tanta frivolidade. Eu aqui nem me apercebi se estavam
votando um requerimento de urgência. Perguntei à Secretária e a indicação era de que
ainda não tinha sido sequer asSiriado o requerimento -de urgência, muito menos sido s_ubmetido _ao Plenário. É simplesmente incrível
que nós renunciemos ao nosso poder de análise e verificação, votando frivolamente incentivos fiscais e, indiretamente, aprovando o que
considero um desastroso coinpOrtamento das
autoridades de ciência e tecnologia
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa fez ler, pelo Sr. "19 Secretário, ·o
requerimento de urgência que foi apresentado
no início desta sessão extraordinária e que
depois foi submetido ao voto d9 Plenário. Não
houve nenhunia divérgên"cia. Foi aprOvado e,
só depois de· aprovado, foi que se passou à
discussão_ dO prOjeto- e Se -deu a palavra ao
relator, que acaba de dar o seu pare-cer.
Aberta a discussão, o nobre Senador Roberto Campos levanta uma questão de ordem.
Agora, não há como interromper a votação.
Não havendo quem queira discutir a maté-ria, passa-se à votação em turno único do
projeto.
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O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)
Concedo a palavra a V. Ex"

OSR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT.
Pela ordem. sem ~revísão _do_ orador.) - Sr.
Presidente, V. Ex" está violando claramente o
art. 64 da Constituição. "Nenhuma matéria
pode ser votada antes que se passe à votação
do projeto de outro, sobrestada a votação",
Não se diz "sobrestada a votação em sessão
ordinária". Diz-se, simplesmente, "sobrestada
a votação".
·
Não há requerimento de urgência, ainda
que aprovado pelo Prenário, que se possa so-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Feita a prova de_ que houve a distribuição
dos avulsos e já estando um, aliás, nas mãos
do nobre Sen-ador Roberto Campos, concedo
a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues, Para discutir a matér!a.

Abril de 1989

Jação -da Constituição fica automaticamente
legitimada.
Sr. Presidente, trata-se de um patente absurdo. E acredito que V. Ex", com o seu habitual
discemir'nentQ e seu grande respeito à letra
constitu_cional, reconhecera a validade da minha ar9umentação. No tocante à substância.
já disS_e bem, é inconcebível passar-se em
poucos-minutos uma opinião sobre a execu~
ção do Plano Nacional de Informática, e aplicação dos incentivos fiscais daí decorrentes. Tínhamos que, pelo menos, saber qual o mon~
tahte· dos incentivos fiScais, como eles foram
distnbuídos, qual a relação custoJbenefício e
isso só poderia ser feito_ mediante a transfe-rência do assunto, à cornissãõ técnica encarregada disso. Parece_-me que será, segundo
o novo Regimento, a Comissão de Educação,
Ciência e Tecnologia.

-o SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB
- PL Para encaminhar á votação.) Sr. Presidente, esta matéria CÇlri1porta duas conside·
rações: uma sobre a preliminar e outra, sobre
p_mérito.
Quanto à preliminar, Sr. Presidente; que
chamo de preliminar e que poderia ser uma
questão de oi"dem, refere-se à inclusão do projeto na Ordem do Dia. Realmente, o art. 64
da Constituição esclarece o assunto e diz que
brepor ao dispositivo constitudonal. Insisto,
os projetes de iniciativa do Senhor Presidente
Sr. Presidente. não importa que a sessão seja
da República, desde que Sua Excelência soliordinária ou extraordinária. Matéria alguma
cite urgência para eles, têm preferência.
pode ser votada antes que aquela que já perO Sr. Cid Sabóla de Carvalho-- Peço
Mas acontece que na hipótese, Sr. Presimaneceu no Congresso por 45 dias seja finaldente, esta questão de ordem deveria ter sido a palavra, Sr. Presidente,- pela ordem.
mente deddida
levantada no início da sessão, ou seja, com
O SR:. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) referência à Ordem do Dia. O momento exato - Concedo a palavra ao nobre Senador Cid
era
aquele
e
não,
agora,
quando
v.
EX',
em
- Pelo argumento do nobre Senador, não
Sabóia de Carvalho.
poderiam ser votadas as matérias que vota- virtude de aprovação de um requerimento, já
submeteu
a_matéria
à
votação.
mos.
Agora, no que tange ao mérito, permita-me
O SR. OD SABÓM DE 0\RVAL.HO
O SR. RONAN TITO -Ai, Sr. Presidente,
dizer, Sr. Presidente, que nós não estamos vo~
PRONUNCIA DIS"CUR~?:J (;!~ ENTRE·
teríamos que anular tudo.
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
tando nenhuma lei nova, nós estamos apenas
PUBUCADO POSTERIORfr!ENTE.
invocando o art. 41 das Disposições COhstituO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
donais Transitórias, fai:endo o que O Senhor
- Tadas as decisões que acabamos de profeO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Presidente da República já conseguiu com rerir seriam irrgulares, e não houve nenhuma
- O equívoco fOi da Mesa. A Mek teria que
lação a outros assunto_s.
divergênda, nem do nobre Senador, quanto ·
incluir, necessariamente, na Ordem do Dia
A matéria é importante e deverá ser examia este procedimento.
dessa sessão extraordinária, que é Sempre
nada oportunamente. Esse projeto ae lei da
A Mesa convocou urna sessão extraordináunia sessão do Senado, a matéria referente
Câmara, Sr. Presjdente, nO art. J9, prorroga
ria para votar as mensagens do Senhor Presiao projeto de_ ouro. Não o fez. O nobre 5eMdor
por apenas 6 meses a vigência do Primeiro
dente da República e não houve nenhuma Plano Nacional de Informática e Automação, _ Roberto Campos suscitou o problema. E, ago.
inpugnação. Essas mensagens foram aprera, o nobre Presidente da COmissão de Consti·
o Planin. De modo que essa prorrogação
dadas e surgiu requerimento de urgência para por 6 fneses Sigiiifica que o Congresso e, no tuição e Justiça e Gdadania apóia a postudeterminada matéria.
lação de S. & Corno esta é a primeira vez
momento, o Senado, não-vota matéria nova.
Esse requerimento foi submetidO_ a voto,
em que esse dispositivo é argüido, bom será
nem ·vota projeto em caráter definitivo, para
regularmente, e não houve divergência até
que nenhuma decisão fique sujei~ a qualquer
vigorar por prazo indeterminado.
agora.
Era, para este aspecto, que gostaria de pedir eiva de inconstitucionalidade. Razão y0r que,
De modo que, com o pesar de não atender
a Mesa adia a votação incluindo-a na sessão
a atenção dos nobres senadores.
à questão de ordem do nobre Senador Roordinária de amanhã.
·
berto Campos, a Mesa vai pôr a votos, em
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O
Sr.
Janill
HaddadSr.
Presidente,
peturno ón!co, o ProjetO de Lei da Câmara, n&
-Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
ço a palavra, pela ordem.
3.de 1989.
Não havendo mais quem queira discuti-lo,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ·
OSr.RobertoCampos-Avotaçãopres- passa-se à votação.
supõe, pelo menos, a distribuição de avulsos
O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, -Tem a palavra V. Ex", pela ordefn.
e tempo necessário para lê-los. Não houve peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela
distribuiçã-o de avulsos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ordem. Sem revisão do orador.)-=- Sr: Pr~si
dente, a decisão de V. ~. no nosso enten&O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço "'-'-Tem a palavra o nobre Senador Roberto
campos.
mento, anula as 7 votações em que aprovaa palavra para falar como Líder do PMDB.
mos os ministros para o SuperiOr Tribunal
OSR. ROBERTO CAMPOS (PDS-MT.
de Justiça, porque, de acordo com o entendiO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Para uma questão de ordem. Sem revisão do
mento, esta matéria não poderia ter sido vota- Concedo a palavra, ao nobre Senador Ro- orador.)- Sr. Presidente, criou-se uma situa:
da antes da matéria relativa ao projeto ouro.
nan Tito, que falaria como Líder.
ção extremamente bizarra. A prevalecer a dou~
Mas parece-me que, se nós formos acolher
trina~ãqui defendida e, infelizmente, esposada
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Coessa tese, as votações_ relativas à aprovação
mo Líder, sem revisão do orador.)- Sr. Presi- por v.- EX, um- Simples cochilo ou omissão
dos nomes dos Srs. ministros terão que ser
da citação de um artigo constitucional na hora
dente: temos o avulso aqui, ele foi distribuiído.
anUladas.
Acho que o Senador Roberto Campos tem
oportuna permite a violação da ConstituiÇão._
todo o direito à obstrução. Convocamos uma
sessão extraordinária, constava da pauta, foram distribuídos os avulsos. Agora, acho que
não podemos mais retardar a votação, temos
que passar à votação.

az:zaa _.

Há, nii Constituição, a figura da inconstitucioO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa já decidiu que incluirá, na Ordem
nalidade por omissão; agora, nós temos urna
nova figura, é a constitucionalidade pór omisdo Dia de amanhã, o projeto de lei do Planir1
são. Basta omitir-se em tempo -oportuno a
no 5, de 1989. Será votado após a votação
menção ao dispositivo constitucional, e a via- , do projeto relativo ao _ouro.
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O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra V. Ex~
OSR.J(ffAHYMAGALHÃES-(PMDB
~ BA Pela ordem. Sem re~o do orador.)
- Sr. Presidente, eu perguntaria a V. Ex" se
também não teremos que atender à questão

do veto, incluir o veto na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENJE (Nelson Carneiro)
-O veto ficará na Ordem do Dia.
O SR. J(ffAHY MAGALHÃES- Então,
teria também que ser atendida a preferêi1cia
para o veto, para o ouro, e só depois inclufr

qualquer matéria.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-

Se V. f:xi' não requerer o adiarnellto da

votação do veto, o Senado o exarnfnará.

O SR. J(ffAHY MAGALHÃES -

Não,

mas é só a dedsão da questão do veto. Eu
também estava preocupado com a decisão
de V~ Ext, para não anular todas as votações
dos desembarge~dores votados aqui.
O SR. PRESIDENJE (Nelson Carneiro)
-

Concedo a palavra ao nobre Senador Nel-

son Wedekin.

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -

se Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Preàdente, Srs. Senadores; assiste o País à edosio de mais um surto de greves, envolvendo
clversas categorias profissionais e, nesse con-

texto, assume especial relevância a que atinge
osetor bancário, que hoje entra em seu quarto

118.
Afetando 80% da rede bancária particular,
~ do Banco do Brasil e da Caixa Ecôno-

mica Federal, o movimento

~ssume

propor-

mo a do Bradesco,- por exemplo, que concedeu reajuste e promoveu uma reestruturação
de_cargos antes da greve, a Fenaban não adota
postura favorável à negociação. A categoria,
afirmam -seus líderes. deseja obter, sobretudo
e principalmente, garantias ao atendimento de
suas reivindicações, saber qual o número que
os bancos vão oferecer antes de voltar ao trabalho. As lideranças sindicais protestam também contra o tratamento repressivo que tem
caracterizado a intervenção do Estado às manifestações dos grevistas.
_A par de se constituir numa atitude antidemoCrática, negando-se ao diálogo, à obtenção
de acordo, a Fenaban assume, perante o País,
grave posição, em face dos imensos prejuízos
já causados à economia nacional e à população, agora enormemente agravados pela adesão do Banco Central. Basta lembrar que o
Banco Central movimenta por dia, entre aplicações e resgates, em média, 700 milhões
de dólares. O Sistema FinanCeiro~ todos sa·
bem, não resiste mais que 48 horas para entrar
em colapso.
Urge, portanto, sejam adotadas posturas
dignas de um país moderno e democrata, que
possui alTJaduredmentQ suficiente para nego·
dar, conversar e propor, em bases dignas e
justas, o atendimento das reivindicações dos _
bancários. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Lembro aos Srs. Parlamentares que o Congresso Nacíonal está convocado para uma
sessão conjunta a realizar-se hoje, às dezoito
horas e trinta minutos, no Plenário da Câmara
dos Deputados, destinada à apreciação do
projeto de resolução n" 1, de 198"9-CN, que
estabelece normas para o exanie e votação
das m~didas provisórias.

dos funcionários do Banco Central do Brasil,

O SR. PRESIDENJE (Nelson Carneiro)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a sessão
ordinária de amanhã a segulnte.

em decisão tomada ontem à notte, em Assembléia da categoria, à qual compareceram cerca
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ções inusitadas com a adesão dos funcioná-

rios do Banco Ce"ntra1 do Brasil, em decisão

de 1.500 dos 2. 730 funcionários que corri.põem o quadro do Banco· Central
A ;:::,,:""rlic-acão básica do setor prende-se

a obter reajuste de 81,39% em abril, a título
de reposição de perdas salariais entre setembro e março, segundo cálculos do Dieese,
além da incorporação aos Veií.cimentós dos
31,1 referentes à perda salarial decorrente do
"Plano Bresser" e ao índice de produtividade.
Demonstram as lideranças sindicais, em tabe·
las salariais publicadas hoje na imprensa, os
aviltantes salários da massa de trabalhadores
da rede bancária, ressaltando a enorme margem de lucro obtida pelas grandes irtstituições
bancárias do Pais.
Paralelamente, os principais organizadores
da greve nacional intensificaram, a partir de
ontem, cantatas já mantidos há vários dias
com diretores de bancos de médio porte, com
o objetivo de c;pnseguir da Fenaban- Federação Nacional dos Bancos - a formulação
de _uma proposta ·concreta de reposição salarial para a categoria antes do fmal da paralisação. Mesmo diante de posições assumidas co-

1
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 2, DE 1989
(Art. 64, § ~. da Constituição, e art. 195, 11,
d, do Regimento (ntemo.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n9 2, âe 1989 (no 1.516/89, na
origem), de inicLativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre o ouro, ativo
finahceiio, e sobre seu tratamerlto tributário,
tendo
PARECERES, prOferidos em plenário, favorável ao projeto e contrário às Emendas _de

n.,s 1 a 8.
2
. Votação, em turno úhic_o, do veto parcial
ap_osto aO Projeto de Lei do DF no 5, de 1988,
que dispõe sobre os vencimentos dos Conse·
Jheiros, Auditores e Membros do Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Parte vetada: art. 4o
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3
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 5, DE 1989

(Em regime _de urgência, art. 371, b, do
Regimento Interno.)
VotaÇão, erii.-turno únito, do Projeto de Lei
da Câmara n9 5, _de 19á_9 _(no 1. 771fl9, na
Casa de_origé.m), ~que dj$J)õe sobre o Plano
Nadonal de Informática e automação - Pli!nin e confirmá incentivos fiscais, tendo
PARECER fav?rável, proferido em Plenáfio.
4
Votação, em turno únicO, do Requerirnetno
n? 206, de 1989, de autoria dos Líderes Jamil
Haddad, Mário Maia, Marcondes Gadelha. Ney
Maranhão e Chagas Rodrigues e do Senador
Itamar Franco, solicitando, !lOS termos do art
-37i; alfnea c, do RegiinentO Interno, urgência
para o Projeto de _Lei do Senado n9 28, de_
1987, do Seilador Jamil Haddad, que defirie
o crime de tortura e dá outas providências.

5
Discussão, em turno único, do Pr'ojeto de
Res-olução n~ 184, de 1988, de <it.itoriêl did::omissão Diretora, que dispõe sobre o funcionamento do Pecúlio do SenadO Federal e da
oúfras providênciaS: (Dependendo de parece-r.)
O SR. PRESIDENJE (Nelson Carneiro)

-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 hortJS e 4
minutos.)
DISCURSO PRON(JNC/ADO PELO sR.
ROBERTO OWPOS NA SESSÃO DE
'20-4·89 E Ci(JE, ENTREG(JEÀ REWs1'0
DO ORADOR, SERIA PUBliCADO POS7ER/ORME/'ITE:

OSR. ROBERTO CAMPOS (PDS -ft\T.
Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senado·
res: Considero de extrema impçrtância a aprovação urg~nte desse projeto.
-No mercado de ouro abriu-se um· buraco
negro. Nem é um estado de suspensão anima·
da. É de suspensão desanimada. As incertezas
do mercado financeiro do Brasil já são grandes d~mais; não convém agravá-la pela nossa
[!!c_!ecisão e procrastina_ç_ão legisJativa.
_Há quarenta e cinco dias o Senado tem
este projeto sob exame. Quarenta e cinco dias
são uma eternidade nos mercados financeiros
nesta era irlromlatizada em que milhões de
transações financeiras se concluem, a cada
hora e a cada minutQ, no mercado intemacion~l. E o ouro .é uma importante m·ercadoria
internacional, uma mercadoria de tipo todo
especial. É por isso qUe eXerce também a dupla função de lastro monetário e ativo fll'\an~
ceiro.
Corislderemos, Sr. F'reSlderite, a-recente his·
tória do mercado de ouro. Até outubro _de
1987, o regime de tri6utação encorajava o
desc.:imínho; €m OTiÚJbro deste _ano, num ato
singular e, quiçá, rarç, de bom .senso, a Receita
Federal baixou a Instrução Normativa n9 1 I O,
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que esdareceu o regime tributário e suavizou

a carga fiscal através das seguintes medidas:
1~) !senção para o ouro - ativo financeiro
- do PlS e do Pasep;
29) Redução da alíquota de 2,25% para 1%,
no caso do !UM-Imposto Único sobre Minerais.

Os resultados favoráveis não se fizeram esperar. A partir de então, o registro de ouro
subiu para 6_0"% do valor e5tlffiaâci da produção, o descaminho baixou para 40%; estava
em franco e acelerado declínio. Disso é exemplo o fato de que o Uruguai, que exportava
35 toneladas de ouro, obviamente contrabandeadas do Brasil, pois não tem jazidas conhe-

cidas, passou a exportar apenas 2% desse
montante. Esses dados são de_ estatísticas
americanas que espelham melhor que as nossas o movimento internaCional do ouro.
Sr. Presidente, a nova Constituição, no art.
153, § 3~. reconheceu o ouro, quando definido
em lei - sublinho a expressão "lei", e não
"lei complementar" - como ativo financeiro
ou instrumento cambial, ficando, então, sujeito _à _alíquota de 1%, assegurada a transferência de 30% da receita para os- estaaõs- e
70% para os municípios.
O objetivo do projeto, tal comO- nos veio
da Câniara, é propiciar esta definição legal,
a fun de esclarecer definitivamente o regime
fiscal do ouro, permitindo a Operação riormardo mercado.
Não tendo sido passada a lei a que se refere
o art. 153 da COnstituição;- criou-se, depois
da entrada em vigor, em J? de março últiino,
do novo regime tributário que criou o ICMS,
uma zona de penumbra e de dúvida, A não
ser que prontamente regulamentemos o dispositiVo constitucional pertin-erite aó ouro como ativo monetário e_ cambial,- abre-s~ aos
estados a possibilidade de aplicarem a tributação geral do ICMS. Isso signifk:aria j)luiaJidade
de preços entre os estados, inviabilizando o
mercado de ouro.
A gravidade dessa situação é _documentada
pelo fato de que a Bolsa Mercantil de Futuros,
que negociava, por dia uma e meiã torlelada,
vem negociando depois de 1~ de março, apenas 200 quilos. O méSmà-sucêde Com o ouro
negociado no balcão pela Andíma.
A permanecer, Sr. Presidente, esse estado
de indefinição, o mercado perderá credibilídade perante o investidor, porque -o Banco
do Brasil e outros bancos hesitariam em dar
liquidez às transações. Isso criaria uma sitUação esdrúxula: um ativo que tem liquidez internacional e não teria liquidez interna. O resu1tado seria, inevitavelmente;um- mádÇo deSca·
minha do ouro; o Brasil perderia divisaS; o
mercado geraria menos- empregos, e o Banco
Cêntral percteria a-OportUnidade de auffieritar
reservas pela compra de oliro quando lhe
aprouvesse.
Ressalte-se, Sr. Presidente, que este pfojeto~
no texto que nos velo da Câmara:, é_ um dos
raríssimos casos em que há unanimidade entre toso os grupos interessados, que endos·
sam o projeto da Câmãra em sua redação
atual;_ o Banco Central, õ Banco ao Brasil, a
Receita Federal, todos que freqüentemente di-
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vergem por ciumeira burocrática, nias tamdevem estar também satisfeitos, ou então se-bém o Sindicato e Cooperativa dos Garimriam mais rea1istas que o reL
peiros, à Anafo - Associação Nacional de
Muito obrigado!
OUro; a~Andima - Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições do Mercado Aberto,
D!SCURSOPRON({NCJN)OPELOSR.
e a Abramo -Associação Brasileira dos /Y\ine-SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA NA
rador_es de Ouro, a Bolsa Mercantil de Futuros,
SESSÃO DE 18 DE ABR!LDE 1989,
QUE SEREPUBLICilPOR HAVERSAfDO
assim como as bolsas de mercadorias de São
COM INCOI(REÇÕES E OMIS&íO, NO
Paulo e do Rio Grande do Sul.
- --nfssernoS_ aos aspectos administrativos
DCN (SEp\0 11) DE 19 DE ABRIL DE
1989, PÃQf/"fAS 1279 E 1280,
..
mencionados erii algumas das emendas. Centralizar a operação do mercado de ouro no
o·
SR. LOllRIVAL BAPTISTA. (PFL Banco Central e na Caixa Econômica é outro
SE. Para uma breve comunicação.) -Sr, Prelamentável passo na direção do estatismo. O sidente, Srs. Senadores, por ocasião da última
que interesSa ao mercado e, inclusive, aos ga- reunião do ConSelho de Curadores da Fundarimpeiros. é a flexibilidade e rapidez propicia- ção Hilton Rocha, no dia 12 de abril passado,
das pela pluralidade de agências financeiras,
em Belo Horizonte, devo ressaltar a minha sa·
sob a regulação do Banco Central.
tisfação, como um dos integrantes do referido
Passemos aos aspectos jurídicos. Falo" em
Conselho, pela feliz circunstância da inaugumatéria Ju"rídica, Sr. Presidente, do alto da mi- ração, na mesma data, da nova sede da Funnha ignorância especializada. as impugnações dação, c_om instalaçõ_es definitivas e adequajurídicas não- me parecem impressionantes. das ao seu _eficiente funcionamento. ·
Em. texto jurfdico do mesrrio- nível pode haver
Esse auspicioso acontecimento, cuja indisnormas gerais e normaS específicas. Quando
cutível importância ressalto, nos limites deste
coexistem;- Primam estas sob te aquelas - as
conciso pronunciamento, resultou dos exnormas específicas sobre as gerais - porque
traordinários e pacientes esforços do insigne
se toma evidente que o legislador indicou que
professor Hilton Rocha, fundador e Presidente
deseja mlriUdenciar a regu1ação da matéria.
de Honra dessa benemérita instituição, e de
A regulação por lei complementar, a que
sua excepcional equipe de colaboradores,
se refere o art. 192, diz respeito genericamente
ao mertadq fmanceiro_. _Já q art._ 153 repor-- -dentre os quais destaco entre outros, o doutor
Chistiano Barsante, atual Presidente.
ta-se, não ao sistema financeiro, e sim especifiA inauguração: da sede própria da Fundação
c:amente a um ativo financeiro, o ouro, que
deve ser definido e regulado por lei, sem a
Hilto Rocha (FHR) foi prestigiada pelo Presiexigência da lei complementar.
dente José Samey, que se fez representar, na
Não havendo, no art. 153, refer.ência explí- - sole'1idade, pelo Ministro de Estado da Saúde,
Doutor Selgo Tsuzuki, havendo tainbém comcita à lei complemeõtar, não se pode estabeparecido a professora Tereza Costa D'Amaral,
lecer interpretação restritiva. Não se inovam
da Coordenadoría do Deficiente de Brasília.
restrições por simples hermenêutica. Ainda
O Ministro da Saúde participou, ainda, do
_ me lembro_ de_ um dos princípios fundamen·
lançamento do primeiro exemplar da ConstitaiS do DireitO Romano: Restrictio quae non
est jl)_ /ege aon praesumítur. nao se pode pre- tlllção Federal de 1988 irriPressa em Braille.
sumir uma restrição que não exista na lei.
Coincidindo com a inauguração da sua sede (em prédio anexo-ao HOspital do Instituto
Compreendo perfeitamente as inquietações
Hilton Rocha), a Fundação- realizou o_ seu I
do nobre S..enador Jo_ão Menezes quanto à
Congresso sobre a "Prevenção da Cegueira"
situação dos garimpeiros e a conveniência de
e a "Integração do Defiderite ViSual..~ âos dias
se lhes dar assistência social e proteção finan13 a 15 de abril.
ceira. Não é este, entretanto, o texto oportuno
Paralelamente [ Congresso c:Joo ~~~- rt:éi!ipara se tratar de assistência social. PC!-rece-me
ibli-se, ta:tnbém no Minascentro, o V Congresurgente a aprovaçáo do projeto e é reclamada
so da Associação Médica do Instituto Hilton
pelos próprios garimpeiros.
Rocha_- AMHR, em comemoração aos dez
Fui_ visitado pelo Presídente do Sindicato
anos desse Instituto, inaugurado em 5 de mal'de GarimpeiroS para significar que sua preoço de 1979, que versou sobre os tema "Cicupação prioritária não era a redefinição das
rurgia da Catarata e COrreção da Afasia",
condições sociais e econômicas do garimpo
Os dois congressos abordaram temas ciene, sim, no caso, escapar de uma situação de
tíficos _e técnicos da maior importânciã -e ·atõa:clandestinidade, legalmente perigosa e morallidade, com a participação de eminentes espemente conStrangedora.
cialistas de outros Estados, InclUsíve de pafses
Os senadores receberam um apelo de váestrangeiros.
rias asSOciações para que -9 projeto fosse a pro· - --""SimuHaneaniente, os mendoriadoS cOnvado imediatamente, dadas as pertubações
gressos abordaram problemas vinculados às
que se instalaram no mercado financeiro. Esse
perspectivas e avanços da imprensa Braille.
a evoluç-ão da infomiática e importâ nciã. âo
apelo é assinado pelo Sr. Ivo londrina de Castro, Pr~Siderite da União do Sindicato dos Ga·
lazer e dos esportes para os deficientes.
A solenidade da inauguração da sede prórimpeiros da Amazônia legal. São, portanto,
os próprios garimpeiros que no dia-a-dia têm
pria da Fundação Hilton Rocha reuniu oS ei·
de transadonar our;o que querem-fazê-lo legalGovernadores Aureliano Cllaves de Mendonça
mente e solicitam a rápida aprov~ão do projee Francelina Perelra._ ekGõverhador e Sertãto. Se-eles assim sentem, os que protegem
dor Lomanto Júnior, ex-Prefeito de Belo Hori-
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zonte, Celso Mello de Azevedo, hoje Presidente

de saóde em todos os níVeis, do mais simples
ao mais complexo.
dente do Banco Real, Mareio Garciã: V'illela,
A slil}plicidade do atendimento não deve
estar relacionada com a pobreza mas, sim,
o ex-Deputado Federal Guilherme Machado,
com ã pOssibilidade de resolver os problemas
representantes do Governador e do Tnbunal
de Justiça; autoridades civis, militares e ede- mais comus do povo brasileiro.
síasticas; representantes de Associações MéSendo a visão importante veículo de integra~
dicas e Oentíficas, não só de Minas Gelais ção entre o individuo e o meio ambiente, a
como de outros Estados; em síntese, repre- sua perda prejudica o natural desenvolvimento
sentantes de todos os segmentos da socie- das aptidões intelectuais, escolares, profissionais e _sociais, constituindo-se num _elevado
dade mineira.
Convém assinalar que a sede recém-inau- ónus sOcial, já que interfere na inte9raçãÕ e
gurada tem uma área construída de cinco mil
participação comunitária das pessoas afetametros quadrados e se destina _a _abrigar cen- das e representa, também, uma limitação da
tros de pesquisa, ensino e ass[stência oftarrioprodutividade e capacidade de trabalho.
lógica à população mais carente.
Estudos feitos pela Organização Mundial de
O custo das obras de construção da FundaSaúde indicam que cerca de 75% dos casos
ção Hilton Rocha, sem contar os equipamende__cegueira poderiam ter sido evitados, aplitos, ficou_ em tomo de um milhão _de dólares.
cando-se os conhecimentos e técnicas já exisSegundo o Presidente da Fundaçêo, sua
tentes, e, hoje encontradas no Instituto Hilton
Rocha, que desde 1973, começou urna· luta
capacidade é de prestar 150 atendiment os
diários, e entre as suas áreas de atuação enhistórica para a construção do instituto de
contram-se a assistência oftalmológica de caolhos.
ráter social, desenvolvimento de_ pesquisas e
Gderados pelo Professor Hilton Rocha, um
levantamentos estatísticos, prevenção, recugrupo de oculistas, concebeu a realização, de
um centro de assi~tência ofta1mológica de alto
peração e reabilitação de cegos, especializapadrão, que pudesse proporcionar um atendição de professores primários visando a educação de deficientes visuais e formação de pesmento acessível a todos os níveis sociais, contribuísse para o _desenvolvimento da pesquisa
soal paramédico_ especializado.
Ao ensejo da reunião do Conselho de Cura- ·e estruturasse atividades docentes na área da
dores foi proposta a criação da Associação
saúde ocular.
Com o apoio do Governo do__Estado, que
dos Amigos de Hilton Rocha, iniciativa aplaudida e aprovada por unanimidade.
em momentos dificeis e decisivos não mediu
O -discurso proferido pelo ilustre Ministro
esforços -para dar prosSegUimento à obra de
da Saúde, Doutor Seigo Tsuzuki, represen·
tal magnitude, e até certo ponto ambiciosa,
tando o Presidente José Sarney, delineou e
vejo hOje realizado este desafio.
enalteceu a trajetória da Fundação Hilton RoO InstitUto Hifton Rocha antecipou-se aci seu
cha. considerada como um dos centros oftal· objetivo maior que era a criação da Fundação
mológlcos mais avançados e completos da
Hilton Rocha, tornando-se conhecido interna·
América Latina, internacionalmente conhecicionalmente e destacando-se como um dos
cerrtros_oftalmológicos mais avançado e comdo
Requeiro, portanto, a sua incorporação ao
pleto da América Latina.
texto deste meu pronunciamento, como um O processo- altamente participativo, demo·
documento digno de registro especial.
crático e_representativo que permeou esta lonAo regressar a Brasília, depois de particuJar
ga caminhada, culminou em 1977, quando
da inauguração da nova sede da FHR, não
esta entidade foi declarada de utilidade púseria lícito omitir-me, razão pela qual, ao assi·
blica.
na!ar com este registro sumário o significado
O Ministério da Saúde, através do Programa
Nacional de SaU.de Ocular e PrevençãO da Cee a importância desse magno evento, felldto
o Professor Hilton Roeha, o Doutor Christiano
gueira, tendo entre seus particlpantes esta insBarsante e a insigne equipe integrada pelos
tituição, vem desenvolvendo um extenso pro·
grama de debates, onde estão sendo discumédicos, técnicos e servidores da Fundação
Hilton Rocha, ao mesmo tempo em que me
tidas formas para promover, proteger e recuPerar a sauae·- OCUlar do poVO bfasileiro, nos
congratulo com o povo de Minas Gera1s pelos
magnos resultados, benefícios e perspectivas
seus diferentes níveis, prevenir a cegueira, des·
de o recém-nascido até o idoso, propondo
decorrentes do funcionamento dessa modelar
instituição, que atingiu níveis de projeção intera integração das entidades participantes deste
trabalho.
nacional. (Muito bem!)
Acompanhando ativamente todo o preces·
so, o Ministro da Saúde assinou portaria que
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O · cria o dia 7 de maio, como o "Dia Nacional
SENADOR LOURNAL EJAPTISTA EM
da Saúde Ocular", quando entre outros evenSEU DISCURSO:
tos, será lançado o "Manual de Infonnações
Básicas", destinado aos técnicos da área de
Sinto-me extremamente honrado em repre·
sentar neste ato solene, o Excelentíssimç S_~· _ oftalmologia.
Desejo consolidar a integração do Ministério
nhor Presidente da República.
Este é um momento de-especial importânda Saúde a essa entidade mantrópica, cujos
objetivos são a pesquisa, ensino e assistência,
cia, porque o setor saúde caminha para uma
parei permitir o acesso das classes menos facompleta reestruturação, objetivou-se assim,
garantir à população, o acesso aos_ serviços
vorecidas e engrandecer o setor saúde.
da Cemig ex-secretário de _Estado e Presi-

JSOJ

Formulo neste momento, em nome do -Presidente _da _República,__uma homenagem ao
Doutor Hilton Rocha, professor, cientista; mas
acima de tudo, grande benemérito, _com o
rnals profundo reconhecimento, respeito e admiração.
A aqueles que compreenderam o akance
desta iniciativa e a ela dedicaram todo a: seu_ .
entusiasmo e apoio, nossos parabéns.
Muito obrigado.
TRECHO DA ATA DA 33• SÊSS/\0,
REALIZADA EM 7 DE ABRIL DE 1989,
QUE SE REF'aBLfCAPOR HAI<E"R SAÍDO
COM INCORREÇÃO NO DCN (SEÇÃO
11) DE 8 DE ABRIL DE 1989, PAGINAS
1025a 1033:
(') PARECER N• 2, DE !989

Da Comissão do Dlstn'to Federal, sobre
o Projeto de Lei do DistritO Federal _n?
3, de 1989, que "autoriza oPoder Executivo a abrit créditos adicionais até o limite
de NCz$ 380.789.457,00 (trezentos e oi:..

tenta mUhões, setecentos e oitenta e nove

mo equatrocentos e_cinqiienta e sete cruzados novos) e dá outms providênciaS".

Relator: Senador Meira Filho
Com fundamento no artig'o 3~, indso lf, da
Resolução nç 157, de 1-11-88, o Excelentíssimo Senhor Governador do- Distrito Federal
submete à deliberação do Senado Federal
Projeto de Lei do DF n9 3, de 1989, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos até o
limite de NCi$ 380.789.457,00 (trezentos e
oitenta milhões, setecentos e oitenta e nove
mil, quatrocentos e cinqüenta e sete cruzados
novos) e dá outras provídências.
Da Exposfção de Motivos do Sr. Secre~rio
do Govemo-DF, destacamos os seguintes tópicos:
"A Lei Orçamentária do corrente exer·
cicio foi elaborada num contexto econômico-institucional bem diverso do que
atua1mente vive o nosso País e particularmente o Distrito Federal.
A estimativa da receita adotou como
metodologia, a exemplo do que fez a
União, os preços de junho de 1988 para
base de referência de parte das suas rubricas e não incorporou adequadamente,
devido à carência tempestiva de base de
dados, valores mais ·consistentes pa"ra os
tributos criados pela Constituição de
<988."

Adiante, esclarece:
""A retomada, pelO Governo do Distrito
Federal, do process-o de planejamento es_tá a indicar a necessidade de ajustamento
orçamentário a um quadro integrado de
ações em consonância com o Plano de
Governo para o.exerddo de 1989, encaminhado a apreciação do Senado Federal, refletindo as prioridades e objetivos
do Governo para o corrente exercício.
(*) Refeito por incorreções no avulso anterior.

/
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Com esse prói::ediniEint:ô, o Orçamento
deixará de ser uma proposta empírica,

serão cOncedidos sem prévia autorização legislativa e indicação dos recursos correspon-

uma relação de titules e valores, e o Plano
descerá da prateleira dos documentos in-

dentes~

por Dr. Cetsius Loder, Secretário de Governo
do Distrito Federal. Estas despesas, segundo
nos foi comunicado por esta autoridade, so-mente se _concretizarão depois de aprovação
de r_eceité)S oriundas _de operações de crédito
a -serem contratadas, após autorização especifica do Senado Federal, com o BID e a CEF.
Ressalta-se ainda que houvemos por bem incorporar ao substitutivo, que como_ rRelator
apresentamos;·ret:ursos para a Fundação
Educadonal do Distrito Federal rEilal:iVos· ao
sSalário eEducação (Quota Estadual) qi.J.e,
conforme orientação da Administração do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do MEC, foi atualizado monetariani.ente, em mais NCz$ 8284.475,00 que se Soma:
rão aos NCz$ 2.382.525,00 já inscritos na Lei
de Meios do Distrito federal, vigente. Tais recursos terá o a seguinte aplicação:

Tal dispositivo está regulado conforme o
artigo 43, § ]9, inciso De§ 3°, da Lei no 4.320,
de 1964, que estabelecem ser a abertura de
tais créditos dependente de recursos dispo-níveis, e que se pode considerar, para tal fim,
os provenientes de excesso _de arrecadação.

telectuais e inócuoS, para se consolidarem em instrumentos integrados d,_a ação
do Governo."

O § 2? do artigo 6~. da Resolução no 157,
de 1988, dispõe que:

Vale esclarecer que da programação orçamentária do Distrito Federal alterada pelo presente projeto de lei destaca-se, por seu valor
(NCz$ 103394.900,00), 6 projeto "Subscrição
de Capital .. , na Secretaria de ServiçOs Públicos. Trata-se de recursos que serão alocados
à Caesb para prossegUimento das obras relativã-s- ao -sistema de abastecimento de água do
RIO Descoberto, segundo fomos informados

"§ 2°

A comissão exercerá, ainda, no
âmbito do Distrito Federal, no que couber, as atribuições conferidas à Comissão
Mista Permanente, instituída pelo § 1 o do
art. 166 da Constituição Federal."

Dentre as atribuições, consta a apredação
referente aos créditos adicionais, os quais não

.Abril de 1989

- Construção, reparo e adaptação de
I. 930.COO

prédios escolares de primeiro grau
- Coordenação e manutenção do f!!lS i no
de pr 1m~;~ Iro grau ............. .
- Programa do livro dirtát ico?
- Distribu1cão da merenda escolar.

6.312.425

2.050
40.000
8.284.475

aprovação do projeto e das emendas apresentadas, nos termos do substitutivo que apresentamos como relator.
Sala das ComisSões 6 de abril de 1989.
-Mauro Benevides, Presidente - Meira Filho, Relator -Alufzio Bezerra- Áureo MeDo
- Hugo Napoleão - Odacir SoareS - Raimundo Lyra- U11son Martins- Saldanha
Deni- João Lobo- FrancisCo RoUemberg.

Os quadros l a V apensos a este parecer · tando, mais transparente e não peT'ITlitir que
mostram as alterações propostas e a posição fosse alterado o espirita dos dispositivos da
Lei de Meios aprovada pelo Senado Federal.
final do orçamento do Distrito FederaL_
Com eSse mesmo sentido apresentamos
AD projeto em questão foram apresentadas
substitutivo que engloba as prop-osições do
emendas pelo ilustre Senador Maurício Corr'ê!a
nobre Senador por Brasília e permite a normacom o objetivo de_ tornar o_ Orçamento do.
lidade da gestão administrativa do Estado.
Distrito Federal, com as alterações nele incluíPor obedecer aos parâmetros constituciodas pela proposição que estamos apresennais e legais pertinentes, nosso parecer é pela
·~110!0
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I
I ~.,;,;.; •.-~ : ~,l&D •.í-ló : :a,3S
·.
. 1
I
j.tt2.t::3 I l't.1ti.~S3 : 18.57MN l 1.,55,89

'o.ur.m:I

I
I
I

1U.71 I
I

Mi1.~

I .f.'».~iU:·IM
4.97 .~47 .S6~
I
I
153.734..5.11
I
,

r'

I
I
I
)
I l6.US.U9 I

1 U.•

I W,..,__

I Ot11RhS CeltTR16UlCOCS DA UIITA~

o(.~l!i.Ut

a.~ós.~•~:I

I

:
I
:

48,t7 :

I

I t
.I

1
I
1
I

114,917.141 I u•sl1,U7 l

I
I
3,42 I

f-

:

I
I 153.734.553 l
I
I

I
3.tn•• a&- I

1
l.,.KO I

>0=======-------------------------·-------·-------:------·-l-----·
•.lt :
t

• '

~.l

1 ':U-4n.m

a.n9.~a2.&06

: tt2.9B9.26t 1

~J
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Quadro II

OCHONSTr.ATIVO Dfi Df.SPESA POR fCi1'HES CoE RECURSOS, CONf~RKE AS_ CI\1EGORIAS ECONÔMlCAS

RECURSOS DO TESOURO

·····-····--------------------------------~-------

CO~IGO

I

1--------------1·······--I
I
I
I
I
I
I
I
I
.I
I
I
I
I

I
I
I·
I
I
I
I

"I

fiG

e!!

C02
113

m
885
816

m
eJ2

123

I

m

r

128

r

t29
f3t

ESPECIFICflCH

I
I ORDINARIO NAO U!NCULADO
I
I COTA-PARTE DO FUROO DE PARTIC!P!.CAO DOS ESTADOS, E 00
I DISTRITD fEDERAL
I
I COTA-PARJE DO FUPDO OE PARTICIPACIIO DOS KUNICIPIOS
I
! COtA-PtiP.TE DA CONTRJBUlCAO DO SALí1RIÕ-EbUCACAI>
I
I COTH~~TE DO IMPOSTO URTCO SOBRE LUORIFJCAHTES E
I COHBUS!IUEIS LlOUIDOS E GASOSOS
I
I COTA-PARTE DO !!!POSTO UHICO SllllRE DIERGIA ILETRICA
I.
I COTA·P,RTE DO lt:POSTO URICO SO!RE HI«ERAIS
I
I TRANSFERmiAS Oh UNIAO
.I
I COTA· PARTE. 00 mOSTO SÓGRE TRANSPORTES
I
I COU~ENIOS CD~ O~TROS ORGAOS <NAO INTEGRA/fiES DO GDFl
I
I VfEi\tiC\it:S üE Cl\~ü~i·) l:V/{ GiiT:rriS .;m:t:iG'rFiilri!ti:EU:-ÕÇ
r
t COTA-PARTE 00 ADICIONAl DO IMPOSTO Ul!ICO SOBRE
i lUBRlriCANTfS "E COtiBUSTIVE:lS LIGUIDOS E GASOSOS
I
I TRANSfERENC!A ~O IHPOSTO SOBRE A REi/DA RETIDO ~.A FONTE
I
I TRANSFERENC!A 00 lh?OSTO SêGRE A PROPRIEDAO(
I tERRITORIAL RI!RAL
I
I RESERVA DE COU!HlGiNC!A
I

------------------------

...

(11 II!CLVSIIJE RESERUA OE COUT!KGEliCIA

CORROITES l
C(IPITAL
(fj TOTAL
1---------:-------_._...._ :-----~----1
I
IB1.79U39 1·
66.655.152 : 2~2.Wi'.991 l
I
I
I
I
.MJ8;637
I
8.038.637 I
I
I
3~5i6.o9i
I
3.St6.ó9t ~
I
I
10.667.tM
!0.667.011 I
I
I
I
I
:
HS.tl09 l
m.a1e
I
I
I
156,746 I
!56.7~6 :
I
I
I
I
I
I
39.972 I
I
39.972 :
I
I
I
I.
616.989 I ~n.44.7 .s6.4. :
r ~96.830..875 I
I
I
I
121,129 I
f21.929 :
I
I
I
I
I
m.m.m 1 51.998.670 I 153.734.561 :
I.
I
I
I U0.917.i!J;1 : H~.~!?.~U !
I
I
I
I
2?.e0e :
2Mai I
I
I
I
r
3.t67.17B l
3.e67.17S :
I
I
r
I
I
I
I
23,648 I
23.6~8 I
I
I
I
r
9.157.5~8 :
I
I
r
I
I
I

---------------------1
I
I
I
I
, torltt' ==)
r . e1s. 9BI.26t 1 224.343.998 : 1.039.482.806 I
------
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Quadro IV
---------~------------

I
I

DEHOKSlP.AliVV DAS ílCSPE.SAS DO GDf I{!) KJ\NIJi[KCM
E NO DESHIVOlVH\[IHO DO ENSINO

rmcmo OE

I

19&9

1------------------I PROGRAIIA [IE lRM"i\lHG l
1--------------:
ESPEClflCACAO
I
PRG SCPRG PJ/nT .
1---·
-------1I
----I
FU~

I IB 07 021 2.136 I COORDEIIACAO DO PLANEJAIIENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL
I
I
I 18 17 021 2.&38 I MNUTENCAO DOS stRV!COS ADH!HISTRATIVOS DA fUIIiliiCM EDUCAC!OIIAL
I
I
I 18 07 02~ 2.96S : PROCESS~ENTO DE D~~DOS
I
I
I IS lO 151 !.8S4 I DESEN!JOLVIKEHTO OE PESQUISAS EOUCACIOWAIS
I

I

ta

I
I

V,\LOR
I

1------1
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
12 188 I.SH I CONSTRUCM, REPARO E ADAPTACAO DE PRED!DS ESCOLMES DE PR!MnRO GRAU :

I

I 18 42 IBB 2.B39
I
I 18 43 ISS 2.BU
I
I 19 43 199 1.879

I
I IS 46 223 1.828
I
I 18 17 236 1.B~J1
I.
w l8 :!7 2.138

I

I t8 JS 127 1.882
I
I IB 75 428 1,831
I
I 17 t? 131 l.e68
I
I

1----------I

I
I
I COORDEIMCM E KAtruTOICM DO _ENSINO OE PRIMElP.O GRAU
I
I.
I
I COOROEN11CM E tlfiNUTEN.CAO 00 ENSINO DE SEGUNDO GRAU
I
I
I
I tONSTRUCAO E Ailii!'TACAO DE PRED!OS ESCOLARES DE SEGUIIDO GRAU
I
I
I
I COLONIA DE fERIAS
I
I
I
I PROGRAMA DO UVRO DIDATICO
I
I
I
t ftT! 11IDt~E 0[ DISSEMIN~!:~I} Sl"-.!!.!!tf>:!.. E E~tiCACIONAL
I
I
I
I DlSTRIBUICAO DA KERENDA ESCOLAR
I
I
I
I PROGRAMA INTEGRADO_ OE SA.LIOE. ESCOLAR_
I
I
I
: F'UlANCIM\ENTO A PROGRAMA Dr DESE~VOLVB1ENTO
I
I !EXECUCAO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS DO S!STEKA DE EDUCACAO E CULTURAl
I

TOTAl

GERAL

I
I
I
.I
I

3.!59.162 I
I
~4.267 ,584 I
I
5t.tll I
'I
1.204 I
'I
__ 5.194.51!5 I
''"I
78.21!5.977 I
I
36.616.2<4 I
I
51.619 :
I
31.~6 I
I
2.6511 I
I
614 I

-

I
152.111 I
I
13.712 I
I
I
16-eBB.Oit- I
I

--------------:

i94.129 .646 I
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Quadro III

NCzl l,eo

1
r:~

I

FRWRfiMA DE TRfiBALHO DO fUUDEF! - 19B9 '

(

l

l

1------------------------------------------------------1I
I
ESPEC!flCACAO
I
VnLOR
l----------------------------------------------------1-----------l
I
PROGRMACAO DE 11\'JESll!\l]HO

1

I
I
I
I

tl - EXECUCM DE QaRAS DE URBANJZOCAO
02 - CONSTRUEM DE PAROUES RECRWIUOS E DESPORTIUOS

3.&9\,354
120.967

I
I
.I

Cl3 - lKPL!'INTt!CM DE GflLERlAS 1\E: MUAS PLUVIAIS

ti - EXECUCAO DE OBRAS DE MPLIACAO DO SISTEMA DE ILUH!NACAO PUBLICA

I
I

362.901

05 - CONSTRUEM DE PARQUES E SERV!COS ADHHHSTRATIUOS

I
I

169.353

I

1.901.595

t6- EXECUCAO OE OIIRIIS OE !1ELHORiiMENTOS NO I'LANO PILOTO E CIDADES SATtLITES

I
f7 - D:ECUCM OE (·BRAS E EGUifAMENTOS DO SISTEHA DE TRANSPORTE
OS - CDNSTRUCAO DE ESTRADAS UlcmAIS, )NCLUSIVE NA RE&IAO GEo-ECONOH!CA DE BRASlliA

e9 - O:E-CUCAO D.E OBRflS E E1UIPAf.E.NTOS DO SISTEI'iA DE SNlEAHENTO BASICO, INCLUSIVE
TRATA!iEflTO DE LIXO

I

I

I

211.m 1
I

I
I
I

I

I

I
I

1,696.137 I

H - EXECUCAO DE OBRAS E EQUIPnHENTOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA COKUNmRIA

I
I

237-195 I

12 - EXICUCAO DI OBRAS E Ef.lUIPA!\CilTO_!i_ 00 SISTEMA DE APOIO AS ATIVIDADES PROO\IllVAS,
INCLUSIVE riA REGIAO GEO-tcONOMICA D€ BRASILIA
-

I
I

14 - EXECUCAO DE OBRAS E EQUIFANENTOS DO SISTEMA

DOEGURA~CA

PUBLICA

15- EXECUCM DE OBRAS E E~UIPAMENTOS DO SISTEMA DE EDUCACAO E CULTURA

16.- ASSt:tllt'lt[tHO P(lPULACIOI'tAL OE Ei"IERGENCIA, INCLUSIVE NA
GE<I-(CONOtUCA DE BP.ASlllA
17

~

R~GIAO

COtiSTRUCM DE AGROVILAS, INCLUSIVE NA REGIAO G!::O-ECOftOIHCA DE BRASILlA

I
I

I
I
I
I
I

I
I

iB - OE.SENVOLIJIHEIITO CIE/HIF!CO E TECt\OLOGICO

I
I

I

19- AUI\Eil!O DE CAPITAL DE EMPRESAS

·I

- GARANTIAS

1

1.2!1.028 I
I
IUBI.BBO I
I
I
~5.967 I
I

19.355 :
I
~79-028

I
I
199.967 I

~OIO

7.258 I

~3.277 .292

SUBTOTAL

I

.

I

tl - FINANCIAMENTO A CARGO DO FUI!DITE ATRA~IES DO BRB ~ BANCO DE BRASILIÃ S.A.
IHCtUSiUE NA REG!AO GED-ECOHDHICA DE BRASJLIA
TOTAL

GERAL

I
I

I

I
I

I
1.

AO SETOR PRODUTIVO

1--------------------------·----·
I

I
I
1.374.161 :
I
13.~o:!'!'.l!'~ ! I

:------1

1--1

I
I
I

I

I
~

1------I

I
1.284.828 I

lO - mCUCAO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS DO SISTEKA DE SAUDE

I
I
I

I
I

1.6&6.\37 I

I

I
4,735-833 I

1------1
~8.812-325

I
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Quadro V

------

----~---~--------------·

I At!EXO AO PROJETO DE lEI HR,

1-----·1
I

ORCMfEHlO GERAL O() DISTRHO F1:0[RAL - .1989'
llHlTES Vt liCSPESA PQR GRUPO E ORGli.O
DE

DE
PESSOAl
E ENCARGOS
SOCIAIS

(SPEC!f!CACAO

I

1--------1

I
I
I
I
1."

' HISTllUTO DE TECI/OL(lGlt'l AL1IRNATIV1i
I PROCURADORIA üERiil
1 StCP.El(;R!A DO GOVi:RNO
I
t AIJIHNISTRACM DA I:IOADt 5ATELITE DO NUCLEO BANDEIRANTE
1 RE&.IM HOH!NlSTRATl~'A II - GAMI\
...
I
Z REIHAO l'lllMHUSTP.ATIVA 111 - MliLIATitlGA
I
1
I REGlM AD11H:JSTPtHn A IV - BRAZLANJlA
I
t REGIM ADHJt1ISTHAilVA 1J - SOBRROHl~O
I !l:rlHliO ADrllNISTP.ATlW\ VI - PLAiiALTHH\
I ... lfllSTRACAO DO 5'E10R RESIDEHC!AL, lHPUSTRIA E. ABASTEClHEHTOt
I AOtiiNlSlRt~CM f>E CEILAN!HA
- l
I ADHllllSTRI'!CM ~O CRU?J!RíJ
I
I SECRElHRit'\ DE i>DM.IIUSTRi\t:AO
,
. ____ _
I
: INSTITU10 OE 0ESE1lVOLVIKENTO Dt: REI:URSOS lUJKAN.OS
I SECRElAP.lA DE ,fHí~NCAS
I
I SECRElA!I:ltt DE EOUC(iCAO
!
( SECRElHRHt UE S~UliE
I
t ltlSTllUTO DE SAUDE DO QISTIUTO FEDERAL
I

I

SECP.E!~~C:l;.

:
I
':
I
I
:

'SECRElA!<lA DE !JíACAQ E OB~AS
SECf:ETfl.!UA DE SERVICOS ?UBLICOS
ttDKHUSTRI\CAO DA ESTACAO RODO_VTARI~ DE 9RASiliA.
SERVICO AllTWVMO DE LlM?E:Jê llRBMl1~
SECRElARIA DE AGRJCULTURA E PRODUC~O
SECRElARIA DE SfGUP.ANCA PUBLICA
POliCIA imiTAR DO 015TP.ITO FEDERAL
CO;.PO DE BQtíBEIROS DO DISTRITO FEDERAL
RECRElARJA DA CULTURA.
_
••êUIVO PUELitO DO DISTRITO FEÓERAL
SECRETf1RIA. DA II!D~STRlA, ÇD~EF.CIO E TURISMO
DEPAR!AKEN10 Do TURISMO DO DIS!RI!O FEDERAL
SECRETARIA DO TRABALHO
SECRETARIA DE CO~UNICACAO SOCIAL

I
~

I
l

I
I
I
I
I
I RESERVA DE
I

1--

1

Df

~EII~!rns

CO~!INGEHCIA

I

I

1.101.0!0 I
.-:~0~.0~& :

I

I

I TRtnUNAl D( COKTAS DO DISTRITO f(llERAL
' GftB:JNETE DO GC'I,1[RNHOOR
I DEPARlr.tiENHl OE E0_1JCACM FISlCA. ESPORltS E REC'REf\CAO

-:;r.ppiS

1
I
I
I

I
I

RECU!SOS DO TESOURO I
I
I
I
,----•.,--. I
t
I AKORTIZACM l OUlRAS DESPESAS l .
I E ENCARGOS
I
CORRENTES
I
TOTAL
I
IOE:_ fltWlClt1KENT(Il E !)E CI\PITAL
I

1.101.000 I
-l2Ui0 I
-4.'30~.(1~6 :
5.569.{100 :

I

I
511,885 I
1.438.8!5 I

5.~38.815

I

'36G~576

1.~6B.576

i

333.U6
26-4.721.
-4.215.520
310,645
331.397
574.253
139.021
235.571

r

:

I
I

95M00 I
1.400.000 I

I

m.ml

i

616.000
600.000
630.000

I
l

I

MM!i

I

30ê.m

I
I

~so.eeG

'3<\.ue.Me

I

-1.600-.~00

18.600.0~0

151.0S9.003
i5i.637. 618 1
2.<90.00! I
14.<0MIO I

13.03G.i57 I
2.ê00.~00

·:

350~009 I
9.000.000 I
8.300.001. I

19.6it.362 :
I
I
I
I
2SJ.6~0· I
I
I
I
I

63.218.773 l
n.ts9.2s.2 :
,38.893.8!9 I

I

'I

s.3ae.eoe :

I

.289.000
508.000
Y5e.m
500,000

I

I

I
I
I
I
I

·I

611.0f0

I
I

I.
I

I
I
I
I
I

----------"7---1-----1. . ·---"1
19.B93.362 I
TO l AL
I
624.798,662 I

--25~.558

368.613

· m.m

l
t
l
:
I
I
l
:
I
l
:
1
:
I
I
:
:
:

134.000
!0.186.m
279,263
... 56 "Jl!'l.-5-~S
,1-4.069.94.9
192.668.94.0
1.197 .14.6 l
.(~.633~026 :
1.363.55~ :
113.649.964 l
157.546 I
3~-329.856 :
1.i26.9,42 l
!2.f93.642 I
6,,.96.717 :
3,276.057 :
873.33'1 l
215.787 :
256.206 ~
1.2~2.167 :
616,982 I
1~966.981 :

I
I

I

l
9.Sel.m 1

I

t
I
~.564..721 :
?.775.s2'n
760.M5 l
1.281.397 I
1,974.153 I
539.021 I
S4S.S7S.. t
as~.ssa 1
938 .. 613 :
1,089.695 :
434.1llill •
44..186.780
1.279.263
a7.m.m
168.1_29.0'32
260.306.558.
~53.-416

3.597.!~6

55.033.026.
18.~76~707

115.M9.9M
507.546
_12,329.&~~ :

9,426.942
7'5.412.415
.B3.6SS.929
.42.!69 .B76
6ai7J,331J
49S.7B7
756.206
2.!92.!67
1.126.982
2.566.981
.
9-.157.5~8

l
l
I
I
\
I

:
I
:
l

I
l

I

---1
I
385.633.234 I 1.<39.482.006 I
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Faço- saber que o Senãdo Federal Decreta
e eu Sanciono a seguinte lei
Art. 1~ Fica o Poder Executivo autorizado

(Substitutivo do Relator)
PROJETO DE LEI N'
Autoriza o Poder Executivo a ilbrii' cré-

a: -

ditos adicionais até o limite de NCz$
402.989.269,00 (quatocentos e dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil,
duzentos e sessenta e nove cruzados ncr
vos) e dá outras providênCias.
O Governador do Distrito Federal,

1507

lhões, novecentos e oitenta e nove mil, duzen·
tos e sessenta e nove cruzados novos), utilizan·
do os recursos oriundos do excesso de arrecadação das receitas, a teor do art. 43, §§ 1~.
incisos I e li, 2o e 39 da- Lei no 4.320, de 17
de março de 1964 e recursos decorrentes de
anulação parcial das dotações orçamentárias
índicadas no Anexo JU desta Lei e no montante
especificado, sendo:

·-

1- abrir créditos suplementares, conforme
d_i_scriminado no Anexo I, ao Orçamento do
Distrito Federal- Lei n" 3, de 21 de dezembro
de 1988 ..:.._atê o limite de NCz$
398.989,269,00 (trezentos e noventa e oitO iili-

NCzS 1,00

59.'155.3611,00

- Pessoa I e Enc:argos Soe ia i ...
- Amort lzaçào e Encargos de
F !nane íamento .......••••••
~Outras

Despesas Correntes e de

C~milal,

Inclusive o Fundo

de

Oesemolvimento do Distrito Federal

325.987.605,00

D-abrir créditos especiais ao Orçamento
doDistrito Federal- Lei n1 3, de21 de dezemR
bro de 1988 - até o limite de NCz$

Somam~ se ao valor de cada projeto e atividade

para efeito da aplicação do limite a que se
refere o iridso I do art. Bç da Lei nQ 3, de

grama de trabalho aprovado pelo Poder Legis-lativo, durante o exercício financeiro, sendo
que _estas incorporações não se incluem no

4.000:000,00(quati'oni11hõesdecrin:adosno-

21 de dezembro-de 1988.

limite ftxado no inciso I deste artigo e não

vos),utilizandoosrecursosdoexcessodearrecadação das receitas, a teor_ do art. 43, 1\
inciso II e 3", da Lei n" 4.320, de 17 de março
de 1964, para atender aos programas de trabaJho constantes do anexo II.
Parágrafo único. Os crédítos adicionaís
abertos na forma dos incisos I e II deste artigo
incorporam-se ao Orçamento do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1989

e

Art 2? O indso lll do art. ao da Lei n~ 3, se somam aos valores específicos de cada
-de 21 de dezembro de 1988, passa a vigorar projeto ou atividade, fiXados no Orçamento,
com a seguinte redação:
para fins de elevar o limite a que está o Poder
......... ~............... ~ .......... _ .....~
executivo _autorizado a suplementar.
Art. a~ IJ[ -_Incorporar ao Orçamento do ................................- - - - " - - - - - Distrito Federal os créditos suplementares
Art. ,3° Esta Jef entra em vigor na data da
concedidos pela União, respeitados os valores sua publicação, revogadas as disposições em
e a destinação programática, bem como os - contrário.
recursõS .oriundos de convênios e operações
Brasília,
de
de 1989; IOJ•da
de crédito que tenham tido o respectivo pro- República e 297 de Brãsília

------------:=
I
I.JIEXO I
t

I
I
I

trrono SUI'U!I!:NT~R

I IJ'LJCr!~~ SI:Cll!i<IO O~ fm.U~...IS DE TiMA!.HO
I l..'lfXO M f~O.tr:TO ~1: Ln ~~. OC DE

M: Jl'liJ

I

1--------------------------·
I
tllDJGO
I
EStrCirJCACAD

. I

I

I

I
I

tlert I
UUI I

I

I

I

tmu.1.U. DE COtiiAS M Dl>llltO
Ul!ltl!<N. DE C~!AS 00 nmmo

ltl!tl.IJI<tl2l.JU l FJSCr.t!ZAtAO E COmlll( OA

I

F[~Elol!.

mrLU.

mCCAD~I:I\0

( N'UC;U.O

O~S

IECIJ;:sQS

tll3t.ICOS
I tllel.ll~~m.Nl: Et«:AAG05 tr.ll Jllt'IHYOSTmSi"lllSTAS

I
I
I

I
m&l I

CltaTh'!:H
t.\llll!C!t

~~ GO'Ji:~N~~OR
O~ GOV'..R.1A~R

I UIU.JJili~~.IC3 : AS~SSC~;Jt(~f~ SI.II'(WR

: A:>srssomtNlll. mtrAtl

1

r

l

CC'~~(~o\CA~

D·J PiOMAM filtll

I

I

I
I
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1
I CREDITO SUPLC!lENTAR

_

:------

_. _

I l'lPUCfiCMl SfGUNDO- Os- P~tc'r.R'A'MAS DE TRABI'lUlO

I

~NEXO

AO PROJDQ 0[ lEI Ho.

OE

DE 1989

OE

1------------------------------------:-:--:·
I
CODIGO
ESPEC!FICACAO
Vf\LOR
1-··------------:-------""'-----"-~---.---.---------.--:-----------:
13112 I

SECRETARIA 00 GOVERNO - ENTIDADES SUPERVISIOHAOAS

I 13002.03090452.817 I APOIO AO DESENVOLVIIIEIITO DA
I
I

1M03 :

:

ACAOGOVC~HAMENTAL

2.5S_C.00G l
I
I

ADMINISTRACAO DA CIDADE SA!ElllE DO NUClEO BANDEIRANTE

i3'J~3.03G/0;?f2.01:! : ADMHfiST!!ACAO-GOVEimAMDlTAL NO__NUCLEO Biif/DEIRMITE
: i300l.6307\12i2.GM : PATRULP.rt I'IOTOMECM!lZADê DA CIDADE SATELI!t DO NUCLEO BA!:OEIRM{TE
S i300l.C3070252.0.SS: CONStRV.iC!\0 DETDTfTClC'S-r-LOGR~DOIJROS PUBL!COS DA CIDADE SATELÚE
1
DO HUCLEO OA!IDEIRAHTE
I !3003.105857!;2.066 l COHSERVAGnO ]E AREAS UmNIZAOAS DA CIDADE SATELITE
I
DO HUCLEO BANDmAHTE
.

l

253.7B3

3o.ece

--

25.000
55.000

: 13003.106íl3272.013 : CUSTEIO DO S1STDIA DE ILDillt\f,CAO" PUBLI-CA DA CIDADE SATELHE

I
I

I

r

I

13004

DO HUClEO BANDEIRANTE

-

50.&00

REGIAO ADMINISTRATIVA II - GAMA .

I ·13C04.0307e2t2.014
: 13e04.03G7~2r2~C67
:. 13ee4.a3a702í2.12C
·: 13604.633702S2.06S

ADMINISTRACAO GOVERilAríENTAl HO GAHA

514.0Si :
tl:.000 :
20.000 :-

PATRULHA HOTOMEtANIZAOA DO GAMA

CONSER!,IACAO E ríttNUlEilCAO DO PHP.aur RECREATIVO oo· GAMA
COilSfRVACAO DE I:OIFICIOS_ LLOGRftDOUROS PL!BLICOS po ~AMA
CN:S:~VAC~C

m::

,;~cn-s-

tJRBtitUTADAS DO GMtri

CUSTUO DO SISTEKA ·oE ILUMIIIACAO PÜBLICfi .DO GAMA~

13004 .10603272.\\!5
13005
13005.03070212.016
13005.0307C2i2.070

flDI'IINISTRACAO GOVEP.f.iAI'!ENTAL __ EM TAGUATI~GA
PAT?.ULHê MOTOr.ECANlLADA DE TAGUATINGA

13i0S.03070252.C7!
13005.10585752.172

CGNSERVACAO DE EDifiCIOS ELOGRADOUROS PUSllCOS DE TAGUATINGA .
CONSERVACQO DE ARE@ URBANIZADAS DE TAGUAT!tiGA

ADMINIS!RACAO GOVERNAMEl!TAL EM BRAZLANOIA
PATRULHA !':OTOW:ANIZWA DE BRAZttifiO!ACOIISEP.VACAO DE E_DIF1CIOS __E LOGR~OOUROS PUBLICOS ·ot.BRAZLA!{DIA
CONSERW1CAO DE AREA.S URBANIZADAS OE BRAllANIHA
CUSTEIO DO SISTEtiA DE ILU1IH1AGM PUBl,_ICA OE BRAZLAiiDlA

f3006.03070252.iJ74
13006.i0SSS752.075
13006.1e603::!72.020

13007 l

.. I

~e.eec

:

727.066 :
15.000 :
33.000 :

132.800 :
I

REGIAO ADMIIHSTRATIVA V - SOBRADINHO

20S.522 :
13.600 :
8.€-00 :
.

~~

I
I
I

: AJJMitHSTRACAO EOVERNMIENTAL EK SOBRilDUlHO

l 13007.83070112.076 : PATRULHA MOTOMECAHIZADA DE SQBRAO!NHO
I 13007,13070252.077 I COHSERVACAD OE EDjFICIOS E LOGRADOUROS PUBllCOS DE SOBRAIÍ!NHO

I

:-,

REGIAO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA

130BU3070212.019
13006~03070212.• 073

13007.0307~212.{121

6v.vv~

REG!AO ADMINISTRATIVA lll - TAGUAmGA

13006

:

j~·!!e

:

32.500 :
31.563 :
I
I
I
29&.8~7 :
15.000 :

12.060 :
I

Quarta-feira 26

OiAAio DO CONGRESSO NAQONAL (Seção U)

Abril de 1989

NCzS 1,0&
I

ANEXO I

I CREDITO SUPLEHENTAR

I APLJCACAO SEGUNDO OS PIOGRAHAS DE TRi\JiALHO
I MEXO AO PROJETO DE LEI No. DE DE

,M____________
I

'

CODIGO

----------·--·---~:

E S P E C I F I C A CAO

:--------·-----1

VALOR

-------------------:~------:

EUCARGOS COH HANU1ENCAO DE TRANSPORTES INTERNOS
ENCflRGOS CÔI! i\Oi{ÜÜSTRt,CAO DE KAitlÜAL
Et/Cr',RGOS COM A KMium:cAO Df PIIOPR10S DO GOVERNO DO DF

I HeU.03010212.029
l 14001.03070212.032
: J.otoet. eJ\\70212 .033
:

DE 1989

~-----------.----·

1~001.03076242.171

2.99e.ee\l :
165.4~0 :
4.207.9{10 :
587.000- !

PROCLSSflliEIITO DE DflDOS
CONSERV,,CAO DE PREDlOS rPROPP.IOS DO PODER PUBLICO
EllCIRGOS COM lNAliVOst PtNS!UNISTAS

I 1-40&1. 0307\l2S2. OB7
I 110!1.1582495M30

6ee.tl0e :
!2.717 .993 :

I
.INSTITUTO DE DESEIIVOLV!Y.ENTO DE RECURSOS HUMANOS
!l032
I
I
I 14002.03070212.034 I DESEIIVOlVII.EUTO DE RECURSOS IIUHAHOS
I
i5Cee : SECRH(,RJA DE· FINANCAS
I
1~001 :
SECRETARIA DE FlNANCfiS
I
I

I l500l.030C0212.035 I ADIIINJSTRACAO E CONTROlE FAZEHDARIO
I 15001.03000212.151 I DESPESAS COK rxERC!CIOS AIHERIORES
: 1S60i.030Se>302.C!i7 J PROHOCAO DE CAl1PÂUHAS Dt INCENTIVO A ARRECAD(lCAO
I 15001.03080302.086 i CADASTRO E CONTROLE DA ARRECADACAO
I 1500i.030B0332.127 i JUROS E AHORTllACAO DA DIVIDA PU3LICA CONTRATADA

603.890 :

I 15601.07C903H.06B : F'HI/ti1CIAliEft10 A PROGRAMA DE OESENVOLVIr.ENJO
I 15001.10573161.069 FJNI,NCJAMENTO A PROGRAMA OE MABITACM POPUlAR
I 15101.1~844942.~31 PROGUAMA DE FORMACAO DE PA!RlMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
I
'
16003
SECRETARIA DE EDUCACAO
I
SECRETARIA DE EDUCACM - ENTIDADES SUP.ERVIS!OIIADAS
16002
I

I
I 16882.08421881.874
I 16002.080762!2.838
J 1ó0e.2.08421BS2.S39
I 16002.88<72361.881
I 16112.88754271.882

I

I
I

1780!
17101

I ..
I 17011.13750212.043
I .
I
17f02
I

CONSTRUCAO, REPARO E ADAP!ACAO DE PP.EDIDS ESCOLARES Dl: PRJi[IP.O GRAU
, MANUTENC!'IO OOS stRVICOS MHINISTRHTIVOS DA FUNDACAO EDUCACIONAL
: COOROENt:CAO t tíÃillJfE:'NCAODO H!SHIO DO PRIMEIRO BRHU
I PROGP.AHA DO LIVRO D!DATJCO
.
.
I DlSTRIBUlCAO DA YiRENDA. ESCOLARR

I

.

.

4•.889.615
665.800
20e.eee
2.000.000
!2.763.300
22.301.400
268.500
3.863.196

.'
f .

2.200~.f:00. ~

661.481 :
6,042.4"25 :

2.050 :
40.009 :

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA OE SAUDE
COORDENAC!\0 DAS ACOES DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE - E.~llDAQES SUPERVISIOIIADAS

I 17012.13754281.950 REFOlHA E REAPARELKAMEilTO DO NOSPI!AL DE BASE DE BRASILIA
ti7082.13754282.844· i ASSlSTEtiCIA HEDlC8-HOSPllAlAR REGlOilAl DE BRASlllA

I

.

-·. '

-----------·

6.360.t100 :

:

95,596.4:i6 :
577.266 :
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I

EDI

I CP.EO!!O SUPLEMEN1'AR
I APLICACAO orGUNDO OS fROCRAMS DE TRABALHO
I 1\IIEXO AO PROJETO DE LEI No. OE DE

1----------------------------

---·-----------

DE 1989
----~-,.-:

1
CDDIOO
I
ES·PECifiCACAO
:~~-~------..:-------:----------------:--

----

1

VALOR

:---------:

13007.1n5Do752.078 l CWtERVACAO DE AmS URBAHW.DAS DE SDBRADINHO
13017.10603272.022 l CUSTEIO DO SrsTEH.\ DE ILUM!UACAO PUDLICA DE SOORAOINHO

48.000 :
3&.000 :

I
!3068 I

I
I

4300D.!3070212.023 l
13008.03~7(}212.079 [
1300D.030702S2.DBB l
13G0B.l0!i8"57!:i2.0il1

ADM!NlSTRACAO OOVERNAHENTAL EH PLANALTIHA
PATRULHA MOT0:1ECAN!ZADA DE Plfiffr~LTHI.4
COilSERVACAO DE EDif!CIOS E L001,j00UROS PUBLICOS DE PLANALT!N•\
CúNSfRW!CrlO DE AREAS LIRBt'\NlZJ\D,~S OE PLM!ALTINA

13008.1\l603272.\l~.IJ

CUSTEIO DO SJSTEKA OE ILUhHiflCAO f'UDLICA OE PlflllALTINA

13809

346.633 :
.(5.060 :
25.000
• 25.001
30.000

ADH!NlSTRACAO DO SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA E ABASTEC!HENTO

I

AOHIHISTRACAO GOVERNAMENTAL NO SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA
E ABASTECIMENTO

I !3009.13070112. 0B2

PflTRULHI\ l'iOTO~Z"ADA DO SETOP. RtS_ID(NC_IliL INDUSTRIA

I

E llSASTEC!MENTO
CONSERVACAO DE EDiflCIOS E LOGRADOUROS PUBL!COS DO SETOR RESIDE~C!AL
IUDUS!R!A E ABASTECIHCNTO
COHSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS OD SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA
E t'IBAST.f.CJME:NTO
CUSTEIO 00 SJSTEHA DE IlilliiNfiCM PUBLICA DO SUOR RESI!}ENCII\L

I 13009.03070112.025

I 13009,63070252.083

I
I !3009 .liSB57S2.0B4

I
I 13009.10603272.026

:iiiDUSi~IA

I
I

I

I
I
I

REDIAO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTIHA

13010 :

15.000 :
3S.ê00 :

í:: hBASTfCil(ENfC

7S.eii& :
I

ADHINISJRACAO OE CEILAIIDIA

I

I

I 13010.03070212.017 l ADH!Ii!STRACAO OOVERNAMEtlTAL EH CE!LAHO!A
I 13010.03070212.1!4 l PATRULHA MOTOIIECANIZADA DE CEILANDIA
I 13{li0.03070252.&97 l COffSERVACI'IO OE C:DifJCJOS E lOliR~DOUROS PUBUCOS OE CEllllNDIA
I 13010.iCS8S752.116 1 CONSERVACAO Dt: AREAS URBMlZADAS DE CEILHNDIA
I 13010.10603271.09! l CUSlEIO 00 SISlEM OE ILUH!NACAO PUBLICA DE CEILANDIA

I

I

331.229 :

27 .8~0 :
25,800 :
90.000 ~:

iS.êoo -,

I
13011

l

ADKINISTRACAO DO CRUZEIRO

I
I 13111.03070212.161 l AOKINISTRACAO GOVERNAMENlAL NO CRUZEIRO
% 13011.03070212.164 : PATilULP.A MOTOt\ECANIZAOA 00 CP.UZE1RO
I 13011.03070252.165 : CONSER!Ji'ICM DE EDIFICIOS E LOG~ADOUROS .PUBLlCOS 00 CRUZEI R!>
1 13011.1058~52.163 l CONSERWICAO DE. AREAS URBANIZADAS DO CRUZEIRO
I 13011,!0603271.162 l CUSlEIO 00 SISTEMA DE lLUMIIIACAO PUBLICA DO CRUZEIRO

I
I
I
I

!me:
14001 :

282.503 :
3.tf00 :
11.201 :

33.300 :
13.900 l

I
I
I

SECRETARIA DE ,ADHINIS!RACAO
SECRHARIA DE ADIHNISTRACAO

I !4081.03070212.028 l DIRECAO E COVRDE/11\CAO DOS SlSTEMAS ADMINISTRATIVOS

I

.

2.~2:5.360

I
:
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ANEXO I

I
I CREDITO SU?lEHEI{TAR
: APLICACM f.[GUNDO OS PROGRflthi.S DE TRABALHO

: MEXO M HOJETO DE lfr No.

DE

---

t,ee

DE 1989

DE

l~----------------------------------------------------------------------1

I

CODIGO

ESPECIFICACAO

1---------------: ----------------------·---------1
J

I

VALOR

---:--------:
I

26010 l
26811 I

SECRETARIA DE COfiUNICACAO SOCIAl
SECRETARIA DE COKUNJCACAO SóCIA[

I
I
I
!.602.888 :.
S4B.289 I

I
I
I 26881.83870232.1!3 I DIVUlGACAO E PUBliCIDADE
I 26001,e3078232.136 I PlANEJAI!mO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE COHUNICACAO SOCIAl:
I
I

I

:------------------....,--------------------

l O l A L

· I

48U88. 911 I

----------------------------------~~

Nczs 1-.ee
I CREDITO ESPECIAl

I
I
I AIIEXO AO PROJETO DE LEI Ho.

AHEXO I!
PROGRAKA DE TRABALHO DE ! 9B9

DE

1-------------------------------1
COD!GO

DE

SUPLE~ENTIICAO

DE 1989

------------------------

ESPEC![ICACAO
TOTAL
r-----------------:-----------------------------·--------------1-----------1
I
!Bi80 I SECRETARIA DE SERVlCOS SOCIAIS
I
18882 I SEtRmRIA DE SERV!COS SOCIAIS - EHTIDADES SUPERVISIOHADAS
I
!8882.1~814062.976 I ASSEIITAI[HTO DA POPULACAO DE BAIXA RENDA
2.eee.co~ :
I
I
I
I
I
I
28801 l SECRETA!IA DE SERV!COS PUBLICOS
I
I
20301 : SECRETARIA DE SfRVICOS PUBUCOS

2Ói01.03070212.134

SU0SIDIO AO Tl!ANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL

I
I
I

I

:"
I
I
I

I
2.!10.011 :
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

1-----------------------------------·----·
I

TOTAL

4.100.680 :

1511
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------------·----·----ANEXO I

I CREDITO SUPLEiiEiiTAR

I

~PLICACAO SEGUNDO OS PROGRAMAS CE TRAOALHO
~ IIN.EXO AO PROJETO Q.E lEI Ko. DE DE
D( 19S9
1-----------·--.,--1
COD!GO
ESPECIF!CACAO

VALOR

1----.. -----------·-------------------------------:-----------:
I
I
22004
CORPO DE BOMBEIROS 00 DJSTRJTO mmL
1

I 22004,06301762.!61
I

SERVJCOS DO CORPO DE BOKBEJRDS

23011
23001

161.503 :
I
I
I
I

SECRETARIA DA CULTURA
SECRETARIA DA CULTURA

2300!.08490212-137 1 ADNJNISTRACAO, PLANEJAMEIITO, [)([CUCAO E CONTROLE DO
I
SJSTEIIA CULTURAL:
23001,08482461-111 1 C0/1STRUCAD, AIIPLIACAO, AOAPTACAO, REFORMO E ESUIPAKENTO DE UNIDADES
KUSEOLOG!CAS QO OISTRITll FEDERAL
23001,88m462.139 I AT!VIOAOE DE MAIIUTENCAO E PRESERVACAQ 00 PATRIMONIO HISTORICO,
1 AATISIICO E AROUEOLOG!CO 00 DISTRITO FEDERAL

578.179 :

1.500 :
I

f

.. 50.0éé :.

I
238!2 1

I
SECRETARIA DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

I
I
2.914.030 •

23B02-B8070212-8H I EXECUCAO DAS ATIVIOAOES OE AOMINISTRACAO DO SISTEMA CULTURAL
23003 I

ARQUIVO PUBLICO 00 DISTRJTO FEDERAL

I 23003.~8~82462,128 1 ATIVIDAOE OE RECOLHIHEN!O, PRESERVACAO E DIVULGACAO DA OOCUHEHTACAÓ
I
I
HJSTORICA 00 GOF

I .

335.711

I
I
I

m00
24001

SECRETARIA DA mDUSTR!A, COMERCIO E TURISMO
SECRETARIA DA !HOo.TRIA, COMERCIO E TURISMO

I
I 24001-11070212.132

COOROENACAO E APOlO A !Hf

TRJA, COMERCIO E TURISMO

531-26S

I
I

24102

DEPARTAMENTO OE TURISMO 00 DISTRITO FEDERAL

I
I 24002,116502!2.804 , PLANEJAME!f!O E COOROENACAO DAS ATIV!OADES DE SUPORTE AO TURISMO
I 24802.11653632-105 1 PROHOCOES E OIVULGACOES TURISTICAS 00 OF

I

I

I

25000 I
25001 I

r

6~7 .529

450.&10

SECRETARIA 00 TRABALHO
SECRETARIA DO TRABALHO

I
I 25081.11070212,133 I PlANEJAKENTO, COOROENACAO E EXECUCAO DA POLITJCA 00 TRABALHO

I

641.905 :
I
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kCzS :E,et

-----------------

--,1.-~NEXO

1

I

I

I CRrDITO SUPLEMENTAR
%

APl.ICflCiiO SEGUNDO OS PROGP.ftMAS DE Uf1BAtHO

I

~I[XO

AO PROJETO DE LEI No.

1----------------·---1

COOIGO

1--~-------------

OE

I

OE

I
---1
1/AlOR
I

OE 1989

--~ -·~----------·~'---·
ESPECJFICAC~O

:--------------

1

-------:---------1

20033 I ~ONJUISTR~CAO OA ESTACM ROOOV!PRIA OE BRASillÃ
I
l
I 28!e3.168BS32<.e53 AIENOINENTO AOS USUARIOS DE JRflNSPORIEs URBANOS E INlrRESMDUAIS
00 PLAITO PllOJO
I

1

r

I
I

I
I
I

2!2.144

I
I

20!04

SEr:!VICO AUTONOMO OE liHPElA URBANA

I
I 2000U06!!212.954

ExtCUCAO DAS AT!VIDAOES OE COLETfi DE LIXO E liMPEZA DE VIfiS
E LOGP.AOOUROS PU9llCOS

I
I

I
I
1
I

21009
21991

SECRETAr.IA DE AGRICULTURA URODUCAO
SECRETARIA Df AGRICULTURA E PROOUCM

I 21801.04079212.955 i PlAIIEJAHENJO, COOROENACfi~ E APOIO OE EXECUCAO DA POL!UCA AGROPECl!ARIAi
I
I

4.849.676

21682 l

445.36.4

f

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCAD - EHTIDADES SUPERVISIONADAS

I
·21002.04070212.856 i EXfCUCM OE PROGRAMAS OE FOMENTO AGRO?ECUARIO E PRESERVACAO
I
DOS RECURSOS NATURAIS
21002.04140001.924 : PRODUCM DE SEREHEH MUDAs-RELHORAMS
21002etl4150881.999 r

P~OMOCAO

E O!VULGACAO AGROPECUARIA

: DfS:1NO:..!.'I!':t,([TC nt:: t~OGRt..~AS DE P.SSISl!NC!:'l TECNIC~ E EXTENSAO
RURAL - EHATER
21!92.04lB!l21.S06 i PROGRAMA DE PRDHOCAO ECONDMICO-SOCIAL PMA O PRODUTOR
I
DE BAIXA REliDA
21002.04885342.909 I MhUTENCAO E CONSERVACAO OE ESTRADAS UICII/AJS

2.953.597
9.0!t
15.901

2Hl.Y2.\l·~iOCZ.lZ.37~

292.239

I

9.2tt I

1e.eu :
I

22m I
22091 i

.

,,

SECRETARIA DE SEGUP.ANCA PUBliCA·
SECRETARIA OE S!;GURANCA PUBliCA

2200l.06391742.0SB i PDLICJAHENTO OE NATUREZA CIVIL

I

22002 i SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
I
I 22002.!6915732,863 i COOROENACAO DAS ATIVIDAOES DE PESSOAL, ORCANENTO, CONTABILIDADE
I
I
E SERVICOS Gl:RA!S W Dl:TRnN-DF ~
I
226'13 : PDLIC!A HlllTAR DO DISTRITO FEDERAL
I
I
I
I 22003.0630!771.060 I POLICIAHENTO OSTENSIVO E fARDADO

I

I
I
I
1!.063.864 :
I
I
I

I
9SÜIB :
I
I
I
í.Ul.514 I

I

1513

1514
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._ _ _N_ez_~ ~~ .
I
I CRrDITO SUPLEKENTAR
I APLJCACM SEGUNDO OS PROGRAMS DE TRABALHO
I ANEXO AO PROJ[!O DE LEI No. OE OE

MEXO l
DE 19á9

1..-~~~----------------I

:..
I

I

COOIGO

----------:------------

- - - - - - - - . - .- - - - - - - - - - · - :
ESPECifiCACAO

I
17M3 : INSTITUTO DE SRUOE OE DJSTRHO rEOERAL
.I
I
I 17063.13759212,!95 I EXECUCAO DAS ATIVIOADES OE BIOLOGIA KEOICA E CO~DAlE AS ENDEKII\S
I
I
1806! I SECRETARIA DE SERVICOS SOCIAIS
I
.18081 I SECRElfiRIA DE SERVICOS SOCIAIS
I
I
I l8001.15li!02!2.645 I Pli<IIEJAKENTO E COORDENACM DA POLITICA OE DESENVOLVHIENTO SOCIAL
I
..

I

180!2 I

VALOR

---------:---------:I

SECRETARIA OE SERVICOS SOCIAIS - EliTIDADE: SUPERVISIONADAS

I
I
2.321.!98 I
I
I
I
I
25&.636 :
I
I

I
I 18882.!58182!2,347 I EXECUCAO DA POLITICA DE DESEIIVOLVINENJO SOCIAL
l i8Ce2.15814832.9T0- : HANUTENCAO DE HENORES UCCP.ETADJ1 PELO PODER JUDICIAR!O
I i80G2.1~914B32.915 l HHCIACAO PROfiSSIOili\L OE tiE?IORES
I U1002.15Bi4S32,9i8·: PP.OMOCM 00 ATENDif.EIHO A KENORES_ CI\RENTE"S

i !8012.158148,2,944

I PROHOCAO DO ATEKOIKEIITO AO KEIICR JIIFRf;!OR
I·!B002.15SI4872,919 I PRO~OCAO DA ACAO COMUh1TARJA

I

I

1

!~eee

,,I

19081 i

:

t 19~ê1.1007e2i2.9~B
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 SECRETARIA OE VIACAO E OBRAS
SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS

: !:IESEWJOLV!l'!ENTO DAS ATI\Í!f'I<'JOES IJJA~IAS~ tHOBI!JMHAS, D_E ARQUITETURA

E URBANISKU E DE. EOJFJCACOES
..
19001.10070251.187 I CBIISTRUCAO E AMPl!ACAO DE PREOIOS E PROPRIOS DO PODER PUBLICO
l9881.169157Sl-.101 I IHPLAIITACM DE VIAS E OBRAS COMPLEhTIITARES DE DRBflKIZACAO NO OF
I
190G2 l SECRETARIA DE VJACAD E ODRAS - ENTIDADES SUPERVJSJOHADAS
I
!9602.10070212.850 El:ECUCAO DE OBRAS E SIJlVICOS OE URBANIZACAO
!9002.!6880212,849 COORDENACAO DAS ATIVIÓADES OE COHSTRUCAO E Y~NUTENCAO DAS ROOOVJAS
DO SJSIEMA RODOUIARTO DO DF
.
19802.!6Bil531!.987 RECUPERACAO, COIISERVACAO E KELHORAKEliTO DAS RODOVIAS DO SISTEMA
RODOVJARIO DO DF
•
(0001

2800!

SECRE!ARTA OE SEVICOS PUBLICOS
SECREJARIA DE SEUICDS PU0LlCOS

!2.449.722 I
357,9BQ I
2.150.000 :
S.634.ê00 l

tB.174.eee r
10.170.006 I
I
I
I
I
i.i-15.302 :
10.000 :

2.72i."Sé& :
I
283.000 :

1.BM.066 I
I
134.423 I
I
I
I

I
I 20601.03078212.051 COOROENACAD DAS ATIUJDAOES OE TRANSPORTES COLETIUOS, CONIROLE
I
E ADKIKISJ!ACM DE SERVICOS PUSLICOS
I 20061,03070212.150 Y~KUTENCM DOS SISTEMAS DE CAIXA UNICO E lllFORnACOES DE TRANSPORTES
I
I
URBANOS
I 2M01,830B03S1.109 I SUBSCRICAO OE CAPITAL
I 21e01,137644BI.190 : AHPLIACAO DO SISTEHA DE ABASTECIMENTO OE AGUA E IRATAMEIITO
I
Slilill!RIO DO D!STRITO FEDERAL
I

I
1.~62.972

I
:

70&.000 :
103.394.900 I
I

.(.3ea.eoe :
I
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I

I

ANEXO Ili

I.NUL~CM P~P.CIAL

PROGRAIIA DE

I
I

DE

I t.NEXD AO PRDJm OE W !lo.

DE

TR~8ALIIO

I
I
I

DE 1989

DE 1989

---------·
1-------CODIGO
I
TOTAL
1
-----------..·--------:---------------:
1-----------------------1

------~1

ESPfC!fiC~CAO

'251!0

SECRElAP.IA DO TRABALHO

25!01
I
I
I 25!ei.H8SUS2.W

SECRETARIA 00 TRABALHO

I
I

ASSISJENC!~

!1.130

Fli/MICE!RA AO CLUBE DO TRABALHADOR

I
I
I
39000 l RESCRVA DE CONTIIIGENCIA
I
I
I 39811.99999999.999 I RESERVA DE COIHINGENCIA
I
I

I

I

I
I
I
l
I

I
I
I
I
I

L007. 912 :
I
I
I
I
I
I
I

I

I

I

I

I
I
I
I
I

I

1------------------------10TH
1
(*)ATO DO PRESIDENTE

N• 107, DE 1989

O Presidente do Senado fédera1, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
52, item 38~ e 97, inciso IV, do Requerimento
Interno e de conformidade

com a delegação

de competência que lhe foi outOrgada _pelo
Ato da Comissão Diretora n"-2, de 1973,
Resolve exonerar TADEU fZJDRO PATROdNIO DE MORAES, Engenheiro, Classe Especial, Referência NS-25, do Qt.iaâro de Pess~a] CLT do Senado- Federal, do cargo em
comissão de Diretor da Subs_ecretaria de Engenharia, código SF-DAS-101.4, ~o, Quadro
Permanente do Senado Eederal.
Senado 'Federal, 14 de abril de 1~89. Senador Nelson Cainelro, Presidente do Senado Federal.
-- - --

ATO DO PRESIDENTE

N• 118, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem 9s _artigos
52, item 38, e 97, inciso tv, do Regiinento
Interno, em conformidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
(•) Republicado por haver saído com incorreçâo no
DCN, Seçilo n. de 154-89.

-------

_Ato_ da Comissão Diretora n1 2, de 4 de abril
de 1973, e tendo em vista o-que consta do
Processo n" 004.876189-o;Res.olve aposentar, voluntariamente, AYRTON JOS.é: ABRITTA, Arquiteto, Oasse Especial, Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, ocupante do cargo em
_ comissão de Assessor Legislativo, código SFDAS-_1_023, nos terinos dO artigo 40, inciso
III, alínea "c", da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 433,414, § 4o; e 416, inciso li, da Resolução SF n~ 58, de 1972; artigo 3~ da Resolução
SF no 13, de 1985,- a-rtigo 2° da Resolução
SF n~- i 8:2, Cie 1987, artigo 5ç da Resoh:~ção
SF ri' 155, do 1988, e artigo 2•, § 2•, da Lei
n"'- 6.323,..de 14 de abril de 1976, alterada pelo
_ Decreto-Lei n~ 2.270, de 1985, aplicada no
SénadO Federal pela Resolução SF n~ 21, de
1980,__e modificada pelas Resoluções SF n"
7 e 15, de 1987, e 198, de 1988, Coi"n proyen~
tos proporcionais, correspondentes ao vencimento do_ cargo efetivo, observado o disposto
no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 25 de abril de 1989. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

1.019.642 :

52, item 38, e 97, indso IV, do Regimento
Interno, e:r:n_ ~onforrn_idade com a delegação
de Competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comissão" Diretora n~ 2, de 4 de abril
de 1973, e tendo em vista o que consta do
Processo n9 004.387/89-Sl,
Resolve aposentar, p_or Invalidez, BRÁS
ELIAS OE ARAúJO, Agerite de Transporte 1:-egislativo, Classe EspeCial, Referência- NM-35,
do Quadro Permanente do Senado Federal,
nos termos do artigo 4~. inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinac;lo _com os artigos 428, inciso m, § 2e,
429, inciso m, e 414, § 4°, da Resolução SF
n~ 58, de- 1972; artigo 3~ da Resolução SF
n~ 13, de 1985, artigo 2~- da R_esolução SF
n~ 182, de 1987, artigo 5o da Resolução n~
155, de 1988, e artigo 1~ da Lei n9 1.050,
de_l9_50, com provento:5 integrais; observado
6 disposto no artigo 37, inciso XI, da COnStituição Federal.
Senado Federal, 25 de abril de 1989. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

N• 120, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
N• 119, DE 1989
das .atribuições qu~ lhe c_onfe~em os artigos
O Presidente do Senado Federal, no uso __ .52, item _38, e 97, inciso lV, do Regimento
das _atribuições que lhe conferem os artigos Interno, em conformidade com a delegação
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de competência que lhe foí outorgada pelo
Ato da Comissão DiretOra no 2, de 1973, e
tendo em vista o que consta dos Processos
n" 000.726/89-3 e 004.037/89-8,
Resolve rescindir, a pedido, o contrato de
trabalho do servidor VE;N!ao ARTUR DE UMA, Técnico em Legislação e Orçamento,

Oasse Especial, Referência NS-25, _do Quadro
de Pessoal CLT, a partir de 1? de abfil de 1989.

Senado Federal, 25 de abril de 1989. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
EX1RATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato IT' 03U789

Contratada: Dimas de Melo Pimenta SIA (Di·
mep).
Contratante: Senàdo Federal.
Objeto~ Prestaçáo de serviços de conservação, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva em 70 (setenta) relógios,
marca exclusiva Dimep, e 01 (uma) Central
Horária Dupla Quartz~ de propriedade do Senado Federal, durante o exercfcfo de 1989.
Ucitação:_ Convite n~- 346/88
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta
do Programa de Trabalho OI 01 021.2205n8I,
Natureza. da Despesa 3132..0106/3:
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n' 00060/4, de 23.1.89.
Valor Cónti'ãtUaFEslnnado em NCz$
10.000,00 (dez mil cruza:aos nOvos).
Vigência~ 1~.1.89 a31.12.8g-, ·--·
Signatários: Pelo Senado F_ederaJ: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada~ Lu~ Gonzaga
Trajano. -1'\mawy Gonçalves Martins, Diretor
da Subsecretaria de Administraçã-o de Material
e Patrimônto.
-

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÁO ESPECIAL

Regula a competência privativa do
Senado disposta no art. 52, V, VII,
VIII e IX da Constituição.
t• Reunião (Instalação), realizada

· Precedida a eleição, verifica~se o seguinte
resultado:

Para Presidente:
Senador Louremberg Nunes Rocha ................. ..
04 votos
Em branco .......... :.....................--...-;... _ _ _ _ _
n1 veto

· Para Vice-Piesidente:
Senador Alexandre Costa---~---............... - ...
04 votos
Erri branco ...........................~...;.._____ ....................
01 voto
---SãO-deCJara46s eleitos, respectivamente,
Presidente e Vice·Presidente e Viç:e·Prep!d~nte,
os Senhores Senadores Louremberg Nunes
Rocha e Alexandre Costa.
Assumido a Presidência o Senhcir Senador
Loureml:>erg Nunes Rocha agradece, em no~
me do Senhor Senador Alexandre Costa e no
seu próprio, a honra com que foram distin~
guidos e designa o Senhor Senador Mansueto
de Lavor para relatar a matéria.
Nada mais havehdo a tratar, encerra~se a
reunião e, para constar, eu, Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistentes da Co·
mi~o. lavrei a presente Ata que, lida e apro·
vada, será agpin_at;la_ pelo Senhor Presidente
e· irá à publicação. - Senador Lou_remberg
Nunes Rocha, Presidente.
COMISSÃO DE CONSmWçAO
.
. E JUSTIÇA

7' Reunião Ordinária, realizada
em 12 de abril de 1989

Às nove horas e trinta-minutos do dia doze
de abril de mil novecentos e oitenta e nove,
na Sala da ComiSSão, sob a presidência do
Sr. Senador Od Sabóia_ de Carvalho, Presj~
dente, reúne~se a Comissão de_ Constituição
e Justiça com a presença dos Srs. Senadores
Leite Chaves, Odacir Soares, Chagas Rodrigues, Wilson Martins, Ney Maranhão, Mauro
Benevides, Marco Maciel, José Paulo Biso!,
Nelson Wedekin, João Menezes e Márcio Lacerda. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Ronaldo Aragão,
Jutahy Magalhães, Aluízio_ Bezerra, Alfredo
Qsn:tpos, Leopoldo Peres, Fernando Henrique
Cardoso, Roberto Campos e Maurício Corrêa
Havendo n(lmero regimental, o Sr. Presidente
declara abertos os trabalhos e dispensa a leitu-

em 6 de abril de 1989
Aos seis -dias do mês de abril do ano de
mil novecentos e oitenta e nove, às dez horas
e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Se-nhores Senadores Cib Sabóia de Carvalho; Ju~
tahy Magalhães, Alexandre Costa, Louremberg
radaatad~reuniãoantericir,queédadacomo
Nunes Rocha e M"'-ns_tJetp de Lavor, reúne-se
a Comissão Especia1, criada pelo Requerimen- _aprovada. A presidência convida para tomar
assento à mesa o Sr. Hélio de Souza Regato
to n9 23, de 1989, que "regula a competência
de Andrade, para submeter~se à sabatina púprivativa do Senado disposta no art. 52, V,
- blica e çoncede a palavra ao Sr. Senador Ney
VII, VIII e IX da Constituição:
Maranhão, para relatar o item 1 da pauta: MenDeixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores SenadoresJosé~aulo Biso!
sagem n? 055, de 1989 (Mensagem n~ 093,
_de 7.3.89, na ·a_dgem), do Senhor Presidente
e João Castelo.
De acordo com o preceito regimental, assu- _da República, submetendo à aprovação do Senaçlq Federal. o nome do Dr. Hélio de Souza
me a Presidência, eventualmente, o Senhor
Regato de Andrade, escolhido para reconduSenador Od Sab6ia de CarvalhO, que declara
instalada a comissão.
___ .
ção ao cargo de Ministro Qassista, represen~
tante d_os_ empregados, devendo atuar durante
Em seguida, o Senhor Presidente esclarece
otriênio_de l.SI.89c:t 1992,noEgrégioTribunal
que irá proceder a eleiçã.o do presidente e
do vice~presidente da comissão. Distribuídas
S1,1perior do Trabalho. O Sr. Senador José
Paulo Bis.ol em questão_ de ordem, solicita da
as cédulas, o Senhor Senador Cid SabóiêJ de
Carva1ho convida o Senhor Senador Jutahy presidência esclarecimento se haveria discusMagalhães para funcionar c cimo escrutinador.
são no critério _do processo de escolha dos

sindicatos ou se o Plenário passada de imediato à fase da sabatina~ A Presidência decide
submeter a votos a questão de ordem, oportu·
nidade em que tecem Considerações sobre
_o assunto os Srs. Senadores Ney Màranhão,
José Paulo Bisai, Chagas Rodrigues, Maurício
Corrêa, Leite Chaves e João Menezes, tende
- o plenário a"pós deliberar, decidido pela sabatina de imediato e em cohjunto de todos os
indicados constantes da pauta. Diant~ _da ma~
nifestaç_ã_o do plenário o Sr. Presidente conVida
os -Srs. Norberto Silveira de Souza, Miguel
Abrão_ Neto e Gerei no Evaristo, para tomarem
assento à mesa a fim de submeterem-se à
sabatina pública, oportunidade em que passa
a Presidência ao S'enadpr Odacir Soares, para
qUe- Profira o parecer do item n~ 2 da pauta.
_ltem 2 -Mensagem n 9 056, de 1989. (Mensa~
gem n 9 094,
7 .3.89, na origem), do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Dr. Norberto Silveira de Souza,, escolhido para recondução ao cargo de Ministro Oassista, representante dos empregad9s, devendo atuar du~
rante o triênio de 1989 a 1992, no Egrégio
Tribunal $uperior do Traba1ho. -Telllliqada a
l~tura do parecer, o~ SI-. Senador Cid Sabóía
de Carvalho assume novamente a direção dos
trablahos passando a palavra ao Senador José
Paulo Biso! para relatar· o item 3 da pauta.
Item 3--. Mensagem n~ 057 (Mensagem n~
095, de 7 .3.89, na origem), do Senhor Presi~
dente da Repúblicá, submetendo à aprovação
do Senado Federal, o nome do Dr. Miguel
Abrão Neto, indicaçlo como Suplente de Ministro OaSsista, representante dos empregados,
devendo atuar durante o triênio de 1989 a
1992, no Egrégio Tribunal Superior do Trabalho:...;.... Re:lªt9G Senaçlçr Jopé Paulo Bi99l. Item 4 - Mensagem n~ 058, de 1989 (Menugem n~' 096, de 7~3-89, na origem), do Senhor
Presid~nte da RepúbUca, subemetendo à apre>
vação do Senado Federa]_, o nome do Dr. c:ie-:~
lente de Ministro Oassista, representante dos
empregados, devendo atuar durante o triênfo
de 1989 a 1992, no Egrégio Tribuna] Superior
do Trabalbo,_Relator: S~n~Por Leite Çh~s.
Concluída a leitura ,do parecer do úl~mo item
da pauta, a presidência _deixa livre a palavra
para que a fase de interpalação, não havendo,
entretanto, nenhum Sr._Senad.or desejando fa- zÚ uso da mesma. Prosseguindo, o Sr. Presi·
dente toma areunlão se-creta pãra que seja
· inicÍadO o processo de votaçOO. Reabertos os
trabalhos, por decisão do Plenário a presidên~
cia proclama o resultado, -obtendo o Sr. He:lio
de Souza Regato de Andrade 08 (oito)' votos
favoráveis; o Sr. Norberto Silveifa --de Souza
08 (oito) votos favoráveis; o Sr. Miguel Abrão
Neto 08 (oito) votos favoráveis; _e o Sr. Gercino
Evaristo 08 (Oito) votos favoráVeis. O Sr. Sena·
__ dor_ Jos~ Paulo Bisai solicita a palavra para
- -CoriStar em ata, os motivõS de- naturelil cOnstitucional que levaram S. EX' a vOtar com ressalva. Nada mais _havendo a tratar, a Presidência
ençerra a reunião agradecendo a preseriça
dos Senhores Senadores. l;;wrando eu, Vera
Lúcia Lacerda Nunes, Assistente da Comissão,
a presente ata que será asSinada pelo Sr. Presi~
dente.
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1.2.5 -

-Solicitando às _Lideranças da Casa,
o envio à Se<:retaria Geral da Mesa, dos
nOmes dos- ii1te9rantes das Bancadas que
irão compor os órgãos técnicos.

1.1 -ABERTURA

1.2- exPEDIENTE

1.2.1 -Projeto recebido da Câmara
dos Deputados

-Projeto de Lei da Câmara ri" 7/89 (no
1.201/88, na Cada de origem), que dispõe

1.2.6 - Discursos do expediente
1

sobre a eleição para Presidente e Vice..Prew'
sidente da República.
1.2.2 -Pareceres
- 1'1~3/89", da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Distrito
Federal n" 9/89, que inStitui a Gratificação

pelo Desempenho de Atividades de Trânsito no Departamento de TrânSito dO Dfstrito Federal.
- N? 14/89, da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Distrito
Federa] n~ 11/89_ - __!Jtensage!!l n" 24, de
1989 (n' 14189-GAG, na origem), que estende, aos integrantes da Categoria Fun- ·
c!onal de Agente de Trânsito do Departamento de Trânsito do Dfstrito Federal, disposições do Decreto-Lei n" 2.387, de 1987.
1.2.3- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n 9
91/89-Complementar, de autoria do Senador João Menezes e outros senadores, que
· estabelece, nos termos do § 9:' do art. 14,
da Constituiç~o. de outubro de 1988, prazo
para desincompatlbilização de Ministros de

Estado.
1.2.4- Comunicação
-Do Senador Nelson Carneiro, que se
ausentará dos trabalhos_da Cas&,_nos dias
27 e 28 do corrente mês.

Comunicação da Presldên-

çia

DE ABRIL DE 1989

--SENADOR LEITE CHAVES- Greve
dos banCários.
-SEIYADOR JAMIL HADDAD- Greve
no País. Realinhamento de preços. Aumento de doenças infecto-contagiosas no País.

1.2.7 - Leitura de projetas
-Projeto de Lei do Senado n?
92789-Coinplementar, de autoria do Senador João Menezes, que regula o direito de
greve e dá- outras providências. -Projeto de Lei do Senado n" 93189,
de autoria do Senador Jamil Haddad, que
veda destinação de recursos e auxílios púl?'licos que especifica.
1.2.8.- Comunicação da Presidência

-Convocação de sessões solenes do
Co'ngréSso Nacional a realizarem-se no dia
27 do correpte, às 1O horas, destinada a
comemorar o Dia Ciniversal da Oasse Trabalhadora; e no dia 1O de maio próximo,
às 15 horas, destinada a comemorar o Bicentenário da Inconfidência Mineira.
-Convocação de sessão c-onjunta a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos,
com Ordem do Dia que designa.

L3- ORDEM DO DJA
Projeto de Lei da Câmara n~ 2, de 1989
_(n°_1.516/89, na origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da Repú~lica. que dis-

põe sobre o ouro, ativo financeiro, e sobre
seu tratamento tributário, Aprovado, após
usarem da palavra os Senadores Edison
Lobão, Dirceu Carneiro, Ci:d Sabóia de Carvalho, João Menezes, Jutahy Magalhães,
Itamar F rance, Ronan Tito e Mário Maia.
A sanção;
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n9 5, de 1988, que dispõe sobre
os vencimentos dos Conselheiros, Auak ·
tores e Membros do Ministério Públiêô dO'
Tribunal de Contas do Distrito Federal. Votação adiada, em atendimento a solldtação do Senador Jutahy Magalhães.
Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 19"89
(n"' 1.771/79, na Casa de origem), que dis-põe sobre o Plano Nacional de Informática
e Automação - Planin, e confirma incentivos fiscais, Aprovado após usarem da palavra os _Senadores Roberto Campos, Cid
Sab6ia de CarValho e Ronan_Tit.o~Asan~--
ção.
Requerimento n~ 206; de 1989, de autoria dos Lideres Jamil Haddad, Mário Maia.
Marcondes Gadelha, Ney Maranhão e Chagas Rodrigues e do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 371,
alínea c do Regimento Interno, urgênda
para o Projeto de Lei do Senado n" 28,
de 1987, do Senador Jamil Haddacl. que
define o crime de tortura e dá outras providências. Aprovado.
Projeto <:Ie Resolução n9 184, de 1988,
de autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre o funcionamento do Pecúlio do
Senado FeCferal e dá outras providências
Retirado da pauta pela Presidência.
1.3.1 -..:.:.. Discurso após a Ordem do
Dia
..
- SENADOR MÁRIO M'lb\ -Baixos salários dós professores
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL

PASSOS PÓRTO
Diretor:Geral do Senado ~edefal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Dir.etor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA.
Diretor Administrativo
J..UIZ CARLOS _DE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSi"O COUTiNHO MADRUGA
Di reta r Adjunto

SENADOR RONA/'1 TrTO -~Solicita àMesa convocação de sessão extraordinária
do Senado para apreciação de matérias
urgentes.
SR. PRES!DEI'ItE-lmpo.sSibilidade do
atendimento da solicitação do Senador
Ronan Tito.

SENADOR J{ffAfrl MAGiiLJiÃE:s
Desrespeito aos direitos individuais dos cidadãos. Situação do País.

SENADOR LOilRIVAL BAPTISTA Enchentes nos municípios de São Cristovão e Laranjeiras - SE.

Impresso sob a responSabrlrdade da Mesa do Senado Federal
~ASSINATURAS

Semestral ·····································~···'········ NCz$ 9,32
Exemplar Avulso ...... ~ ....... ~ .......................... NCz$ 0,06
T1ragem: 2.200-exemplares.

prOferi-

SEfiADOR MAURO /3EIYEVIDES- Crise da agricultura c:earense.

-Do Senador João Menezes,
dos nas sessões de 20-4-89.

SENADOR NELSON WEDEKiN- Crise financeira da Universidade Federal de
Santa Catarina.

3-ATOS DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL

1.3.2 --Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão

N"' 1 I0/89 (republicação) e n9s 121 a

124, de 1989.
4 -ATAS DE COMISSÃO

1.4- ENCERRAMENTO

5 - MESA DIRETORA

6 - LIDERES E VICE-UDERES DE

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIORES

PARTIDOS

-Do Senador Aureo Mello, proferido
na sessão de 24-4-89. _ _

i:_'coMÍ>OSIÇÃO DE ÇOI"ISsóES PERMANENTES
·--

--~~·c~-

Ata da 46" Sessão, em 26 de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~. Legislatura

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

Às !4 HORAS E 30 M!fiilTOS, ACHÀM·SE

PRESENTES OS SRS.-t;ENADOFIEs:
Mário Maia- Nabor, J_únlor - Á.ur~o M~llo
--. Ronaldo Aragão -Joáo Menezes- Alm_ír
Gabriel .....;.. Carlos Patrocínio """':"Antonio Luiz
Maya -João Castelo .,..-- Alexandre, Costa Edison Lobão -João Lobo- Chagas Rodrigues -Afonso Sancho- Cid Sabóia de Carva1ho - Mauro Benevides.- José Agripino
- Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha Humberto Lucena - Marco Mac1e1 - Ney
Maranhão- Mansueto de Lavor -João Lyra
- DMt1do Sutuagy - Teotonio V'dela Filho
-Francisco Rollemberg- Lourival Baptista
- Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - Ger~
son Cama:ta -João Calmon -Jamil Haddad
- Nelson Carneiro -Itamar Franco- Alfre~
do Campos - Ronan Tito - severo- Gomes
-Fernando Henrique Câfdoso- Mário Covas - Mauro Borges - Iram Saraiva - Ira·

-

-

.

.

_puan COsta -Júnior ~ Pompeu de .Sousa Maurício Corrêa- Meira Filho- Louremberg
Nunes_ Rocha - Márcio Lacerda -:- Mende~
Cãna1e -- Rachid Saldanha Derzi "'"""':' Wilson
Martins - Leite Chaves __ Affánso Camargo
-.José Richa---:- Jorge Bomhausen- Oirçeu
Carneiro- Nelson Wedekln -Jos_é Fogaça.

O SR. P~Ii>ENTE (Nelsori CarneirO)

-7- A lista

de presença acusa o cOmparecimento de .?8 Srs. SenadoreS. HaVendo núme·
ro regimental, dec:laro aberta a sessão.
Sob a prõ"ieÇão-de-Deus
tr<'.balhos.

iniciã~~s-no~~~

O Sr. 1? Secietárlo irá prOceder à Jéi~~ra

do Expediente.
É lido o seg~inte

EXPEDIENTE
Ofício
Do Sr. 1" Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Se-

nado Federal autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
!'I• 7,DE 1989
(!'I• 1.201188, na Casa de origem)
Dispõe $Obr(! a eleição para Presidente
~ Vic~Presíde[Jte (ja República.

O COngresso Nãcional decreta:
Art. 19 A eJeiç:ão para Presidente e Vtce-

Presidente da República para o mandato ã
lriidarMse no dia 15 de_março de 1990, -nOs
termos do§ J9.do art, 49 do Ato das Dispo:..
sições Constitucionais· Transft6rias, de 5 de
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outubro de 198_8, será realizada, simultanea-

mente, no dia 15 de novembro de 1989.
Parágrafo único. Na mesma data serão
realizadas eleições para prefeitos, vice-prefei-

tos e vereadores nos municípios criados até
15 de junho de 1989, aplicando-se no que
couber, na forma das instruções a serem baixadas pela Justiça Eleitoral, as disposjç:ões da
Lei n"' 7.664, de 29 de junho de 1988.
Art 2~' Será -considerado eleito Presidente
o candidato que obtiver a maioria absoluta
de votos. não computados os em branco e
os nulos.
§ )9 Se nenhum candidato alcançar
maioria absoluta na primeira votação, far-se-á
nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito

aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.
§ 29 Se, antes de realizado o segundo tur~
no, -ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato a Presidente, convocarse-á, dentre os remanescentes o de maior votação.
§ 39 Se remanescer ·em segundo lugar,
mais de um candidato com a mesma votação,
qualificar-se-á o mais idoso.
§ 49 A data da eleição na hip6tese do §
19 deste artigo será focada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art 39 A eleição do Presidente da RepúbJica importará a do Vlce-Presidente com ele
registrado.
Art. 49 Poderão registrar candidatos e participai das eleições previstaS nesta lei:
1- os partidos políticos com registro definitivo no Tribunal SUperfor Eleitoral;
n-os partidos políticos- com registro provisório e representação eleita ao Congresso Nacional ou obtida até seis meses após a promulgação da Constituição_ Eed.er.aL
Art. 59 Dois ou mais partidos p-olíticos,
nas condições do artigo anterior, poderão coligar-se para registro de candidatos comuns ..
§ 19 A Coligação terá denominação própria, que poderá ser ajunção.de__to.das as siglas
que a integram, sendo a ela assegurados os
direitos conferidos aos partidos políticos, no
que se _refere ao processo eleitoral.
§ 29 os partidos políticos ou coligações
deverão, necessariamente, identificar su;a legencla em todo o material de propaganda utilizado na campanha.
§ 39 cada partido deverá usar sua própria
legenda, sob a Cenominação da Coligação.
Art. 69 As coligações dependerão de proposta do órgão executivo de direção nacional
ou de 25% (vinte e cinco por cento) de convencionais, e de aprovação pela maioria absoluta dos membros da Convenção Nacional,
em voto direto e secreto.
Art. 79 Na formação de coligações serão
observadas as s_eguintes normas:
I-a Gsligação poderá inscrever candidatos filiados a quaisquer partidos políticos dela
integrantes;
ll- o pedido de registro dos candidatos será subscrito pelos Presidentes ou representantes legais dos partidos politicas coligados
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meros designativos dos partidos que a inteou pela maioria dos membros d~ 6rgão execugfam.
- - -tiVo de dkeção nadonal;
_
m'""""":'a C:Oligação será representada perante · Art. 13. As cédulas oficiais para as eleiaJustiça Eleitoral por delegados indicados peções regulamentadas por esta lei serão conlos partidos que a compõem.
feccionadas segundo modelo aprovado pela
Justiça Eleitoral, que as imprimirá, com excluArt & Para as eleições previstas nesta lei,
sividade, para distribuição às Mesas receptoo candidato deverá estar filiado ao partido políras. A impressão será feita em papel branco
tico até o dia 15 de maio de 1989.
e opaco, com tipos uniformes de letras,. devenParág-rafo úniCo. Nenh_um __ candidato podo as cédulas ter os nomes e números dos
derá concorrer em mais de uma convenção,
candidatos, bem como, no caso de cédula
em partidos diferentes e não coligados, destiespecial destinada ao eleitor analf~eto, a fotonada à escolha de candidatos para a mesma
grafia dos candidatos de modo a permitir iden·
-eleição.
tificar e assinalar aquele de sua preferência.
Art 99 AS- Co~enções Nacionais PartidáParágrafo único. Os candidatos, identifirias destinadas a deliberar sobre coligações
cados por nomes, números ou fotografias, dee escolha de candidatos serão realizadas até
verâo figurar na ordem determinada por sor15 de julho de 1989, e o requerimento de
teio.
registro dos candidatos escolhidos deverá ser
apresenta~o ao Tribunal Superior Eleitoral até
Art. 14. O candidato poderá ser registraàs 18 (dezoito) horas do dia 17 de agosto - dOsel"rloprenome-Oi.icomonofueabreviado,
de 1989.
apelido ou nome pelo qual é mais conhecido,
Parágrafo únicO. · A Convenção Nadonal
desde que não se estabeleça dúvida quanto
a sua identidade, não atente contra o pudor,
será constituída na fOrma estabelecida nos esnão seja ridículo ou irreverente.
tatutos dá partido politico.
Art. 10. _-A inscrição de candidatos às eleiArt. 15. São vedados e considerados nuções de que trena_ ~sta lei, para decisão da - los de pleno direito, não gerando obrigações
Convenção, poderá ser feita por 6rgâo execude espécie alguma para a pessoajurldica intetivo de direção nacional, regional ou por grupo
ressada e nenhum direito para o beneficiário,
de 30 (trinta) convencionais.
os atos que, no período compreendido entre
§ }9 Nenhum convencional pode"rá subs0 trigésimo- dia da publicação_ desta lei e o
crever mais de uma chapa, ficando anuladas
término do mandato do Presidente_ da Repú~
as assinaturas em dobro.
blica, importarem em nomear, admitir ou con~
§ 2~ "A inscrição de-caitdidato só será válitratar ou exon~rar exofficio. demitir, dispensar,
da mediante seu expresso consentimento.
transferir ou suprimir vantagens de qualquer
espécie de servidor público, estatutário ou não,
Arl 11. Os presidentes dos órgãos execuda administração pública direta ou indireta e
tivos de direção nacional solicitarão à JuStiça
ftmdações instituídas e mantidas pelo poder
Eleitoral o r.egi5:tro dos candidatõS indicados
público da União, dos Estados, do Distrito Fena Convenção.
deral, dos Municípios e dos Terrlt6rios.
§ 19 No caso de coligação, o pedido de
§ 1~ J;xcetuam-se do disposto neste arregistro dar-se-á na COf!formidade do disposto --tigo.
no inciso II do art. 79 desta lei.
1- nomeação de aprovados em concurso
§ 29 Na hipótese de os partidos ou coligapúblico ou de ascenção funcional;
. ções não reQuererem o registro de seus candi11- nomeação ou exoneração de cargos
datos_, estes poderão fazê-lo perante a Justiça
em comissão .e designação ou dispensa de
Eleitoral nas 48 (quarenta e oito) horas seguinfunção de confiança;
tes ao encerramento do prazo previsto no artiUI- nomeação para cargos da Magistratugo9•.
ra, do Ministério Público, de Procuradores do
§ 3~ Em casos de morte, renúncia ou inEstado e dos Tribunais de_Çonm~. _
de_feri_mento de registro de candidato, o par§ "29 Os atas editados com base no_§ 1~
tido ou_ co]igªção, deverá providenciar a sua
deste artigo deverão ser fundamentados e pusubstituição no prazo de até 1O (dez) dias,
blicados dentro de 48 (quarenta e oito) horas
por decisão da maioria absoluta do órgão exeapós a sua edição, no respectivo 6rgão oficiaL
cutivo de direção nacional do partido a que
§ 39 O atraso da publicação no Diário OR~
pertenceu o substituído.
cial relativo aos 15 (quinze) dias que antece§
49
Se
o
partido
ou
coligação,
no
prazo
·
dem os prazos iniciais a que se refere este
do parágrafo anterior, não fizer a substitt.dção
artigo implica a nulidade automáUca dos atos
de candidato a \'ice-Presidente, o candidato
relativos a pessoaLnele inseridos.
a Presidente poderá fazê-lo em 48 (quarenta
Art. 16. A propaganda eleitoral no rádio
e oito) horas, indicando membro filiado, no
e televisão, para as eleições de 15 de novemprazo legal, ao mesmo partido político do
bro de 1989, restririgir-se-á, unicamente, a }a..,.
substituído.
rário gratuito disciplinado pela Justiça Eleib ,
Art. 12. AJusti~ Eleitoral regulará a idenral, para o período de 15 de setembro a 12
tiij:cação dos partidoS e seus candidatos.
de novembro, com geração de Brasília, em
§ }9 AJ:Js partidos fica assegurado o direito
cadeia nacional, com expressa proibição de
de manter os números atribuídos à sua legenqualquer propaganda paga.
da na eleição anterior.
§ 29 No caso de Coligação, esta optará,
Art. 17. A distribuição dos horários diários
entre os par1;idos políticos e coligações que
para representar seus candidatos, ~ntre os nú-
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tenham candidatos registrados, observará os
''=-seguintes critérios:

Pait!dõ:S POlíticos e Coligações, assegurada a
participação de todos os candidatos, em con~

a) 30 (trinta) Seguridos a cada partido polí-

junto Ou divididos em grupos e dias distintos;

tico sem representação no Congresso NadO·
- - - - -- --nai;

nesta última hipótese, os debates deverão fazirparte de programação previamente estabe·
b) aos partidos políticos e coligações, com
ledd_a, e _a org~ização
grupos far-se-á
representação no Congresso Nacional, será med_iante s.orteio, salvo acordo entre os Particoncedido tempo,-de acordo com o seguinte:
dos interessados.
_
l-até 20-(vinte) congressistas; 5 (cinco)
Art.~20, _ba Propagãnda eleitorai gnituita
minutos;poderão participar, além dos candidatos regis~
2- de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta) córi- trãdos, pessoas devidam_ente _autorizadas pegressistas; 10 (dez) minutos;
-,
_los Partidos ou Coligações.
3-de 61 (sessenta e um) a 120 (cento
§ J9 EnquantodurarapropagandaeleitO·
e vinte) congressistas; 13 (treze) minutos;__
.ral gratuita, fica assegurado o direito deres4- de 121 (cento e vinte e um) a 200 (du- posta ao candidato _atingido por atas ou afirm"'çOes di.famatórias, injuriosas ou caluniosas,
zentos) congressistas; 16 (dezesseis) minutç>s;
5 -acima de 200 (duzentosl-congressispraticados nos horárlàS deStinadoS às pro gra-mações normais das -emissoras de rádio ou
tas; 22 (vinte e dois) minutos.
§ J? Aos partidos políticos a que se refere
televisão.
_ § 29 O oféitC:Uao Óu seu repreSentante-lea alínea a do_ caput deste artigo facultar-se-á
a soma desses tempos, mediante- programa- gal poderá formular peC:lido pafa o exerC:fcio
ção comum, homologada ou determinada pe- do direito de resposta à Justiça Eleitoral, den·
la Justiça EleitOral, para utiíilação cúinulativa tro de 24 horas da ciênci(l_do fato, devendo
até o limite de 2 (dois) minutos.
a .decisão
prolatada no prazo máximo de
§ 2° Para os Eiféltos de· conceSsãõ do tem48 horas _da formulação do pedido.
po a que se refere a alínea b do caput deste
§ 3'? Deferido o pedido, o exercício do diartigo, serâ considerada a representação do
reito de _resposta dar-se-á em até 72 horas
partido politico no Congresso Nacional exisapós a decis_ão.
_
tente no dia 5 de ãbril de 1989; serão, entre- --~- § -4 9 O 'tempo _destinado à resposta será
tanto, consideradas as adesões ou coligações fixacl_o_pela.JustiÇ:áEleitoral, na própria decisão
reali:zadas posteriormente a esta data, até o
deferitóiia, de modo a possibilitar a reparação
do" dano.
encerramento do prazo-de registro das candiArt. 21. Ocorrendo a hipótese da eleição
daturas, desde que impliquem transferência
de faixa da mesma alínea.
_e!::'}_ ses-undo _t_umo, a distribuição do tempo
§ 39 ComPete aOs -pãrtidOs polfticus ou
será iguali~ã.-erltre-65 Partidos Políticos ou
coligações, por meio de comissão especialColigações dos can_çUdatqs concorrente.s.
mente designada para esse fim -pelo órgão
§ 1'? Na_ hipótese prevista neste artigo, o
executivo de direção nacional, distribuir os ho- - _tempo reseív'ado para a propaganda eleitoral
rárlos que lhes couberem, inclusive delegando
gratuita será de 40 {qtiarentã:) minutos diários,
essa competência aos órgãos exe-cutivos de _ se.ndo a rnetade à noite; os programas serão
direção regional para utm:zação de seu tempo -- iniciéidos nos horários estabelecidos no art
em rede local.
18 desta lei:
§ 4" Desde que haja concordância entre
§ 2'? A propãQãrida eíeltõral gratuita, no
todos os partidos interessados, em cada parte - seglJ!ldo turno, realizar-se-á do dia seguinte
do horário gratuito poderá ser a dotado critério _ à pro~lamação oficial do resultado do primeiro
de distribuição diferente do fíxado pela Justiça
tumo até 48 (quarenta e oito) horas antes da
Eleitoral, à qual caberá homologar.
_data ftXada para o segundq:,tumo.
Art. 18. A Justiça Eleitôfal;'--encefr~do 0
Arr~22. Será p·eiTOiiída, na -irTtprensa esprazo de registro de candidatu-ras, requisitará crita, a divulgação paga de propaganda, no
às emJs-soras do País 05 horários que consiespaço máximo a ser utilizado, por edição,
derar necessârios para a propaganda, sendo_ para c~da candidato, de_ 1/8 (um oitavo) de
metade à noite, com início às20h30mtii (vinte - págii"la-de"jOi-ilál Pãdrão e de 1/4 (um quarto)
horas e trinta minutos) nas effiiSSoras de televi- de página de revista ou tablóide.
sao, e, com inldo às 20tlTVir1telioras) nasArt. 23. Fica-livre, em bens particulares,
emissoras de rádio, hora de Brasília.
a fixa>ão de propaganda eleitoral com a per§ 1~ A propaganda de urna será iniciada
missáo do detentor de sua posse; nos bens
às 7h (sete horas), nas emissoras de rãdio, que dependam de coricessão do Poder Públie às 13h (treze horas), nas de televisão, hora co ou que a ele pertençam, bem como nos
de Brasília.
de uso comum, ffCã prOibida a propaganda,
inçlus_iye por meio de faixas ou cartazes afixa§ 2'? As emissOras de rádio e televisão fidos __em quadros ou painéis, salvo em locais
cam obrigadas a divUlgar, giatuitéi:men_~. co- --- lridicados pelas Prefeituras, para uso gratuito,
munlcados ou inStruções da JUstiça Eliiftoral,
com igualdade de condições, ouvidos os Partiaté o máximo de 15 (quinze) minutos diários,
dos__Políticos.
consecutivos ou não, nos 30-(trintar dias anteArt. 24. Constitui Crime eleitoral, pun[vel
-com a pena de detenção de 6 (seis) meses
riores ao pleito.
Art. 19. Independentemente do horário- a 1 (um) ano e cassação do registro, se o
responsável for candidato, a divulgação de
gratuito de propaganda eleitoral, fica facultada
a transmissão, pelo rádio e pela televisão, de
qualquer espécie de· propaganda política na
debates entre os candidatos registrados pelos
data da eleição, mediante publicações, faixas,

aos

ser
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cartazes, dísticos em vestuários, postos de distribuição -ou entrega de material ou qualquer
forma _de aliciarÍlento, coação ou manifestação tendente a influir coercitivamente, na von·
-- tade do eleitor, junto às seções eleitorais ou
vias públicas de acesso às mesmas..
Art. 25. Os candidatos, após o registro,
ficam impedidos de apresentar ou participar
de quaisquer programas em emissoras de rádio e televisão, ressalvado o horário de propaganda eleitoral gratuita, os debates organizados de acordo com esta lei e os noticiários
jornalísticos regulares.
Parágraro único. O desrespeito às normas
deste artigo, sem prejuízo de outras sanções
previstas em lei acarretará a suspefi:SàO por
até 10 (dez) dias da emiss_ora infringente, deterfninada pela Justiça Eleitoral, mediante denúncia de Partido Político ou do Ministério Pú·
blico.
Art. 26, As entidades ou empresas que
realizarem prévias, pesquisas ou testes pré-eleitorais ficam obrigadas a colocar à disposição de todos os Partidos Políticos, com candidatos registrados para _o pleito, os resultado
obtidos, bem como inrormaç6es sobre métodos utilizados e fonte finandadora dos respec·
tivos trabalhos.
§ 1'? Fica vedada, nos 30_(trinta) dias anteriores à data da eleição em primeiro turno
e nos 10 (dez) dias anteriores à- do segundo
_ turno, a divulgação de quaisquer pesquisas,
prévias ou testes pré-eleitorais, relati'lamente
à eleição presidendal de que trata esta lei.
§ 29 Ficam proibidos, no dia do pleito, até
às 19 (deieôOVe)-hOias;Quais(Juer notictários
de televisão e radiodifusão referentes a candidatos_ e ao comportamento_ de eleitores.
§ 3'? A infiaçãO aO parágrafo anteJior será
considerada crime eleitoral, com as penas cominadcis do art. 352 da Lei n~ 4.737, de" -15
de julho de 1965 - C6digo Eleitoral.
Art. 27. O Poder Executivo, a seu critério,
editará normas sobre o modo e a forma de
ressarcimento fiScal às emissoras de rádio e
de teJevisão, pelos espaços dedicados ao horário de propaganda eleitora]_ grél;tuita. _
Art 2& Os prazos préiistOS
Mínea c
do parágrafo úruco do art. 118 da Lei n 9 5.682,
de 21 de julho de 1971, alterado pela Lei n'~
6339, de 19 de julho de 1976_, serão fedi.J.Zidos
para os 120 (cento e vinte) dias que ante·cedem as eleições e até 30 (trinta) depoiS do
pleito, desde que o Partido Político requiSitante
do horário tenha representação no Corigresso
Nacional e ainda não tenha feito diVulgação
de seu programa no ano em curso.
Parágrafo único. No caso de coincidência
de datas requisitadas, terá preferência na escolha o Partido de maior representação no Congresso Nacional.
Art. 29. O eleitor que se encontrar fora
de seu domicilio eleitoral poderá exercer o
direito de voto, na fomla regulamentada pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 30. OTribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para o fiel cumprimento desta lei, assegurando-se aos Partidos Políticos
o direito de recurso contra qualquer de suas
decisões.

na

~~~~~~~~~--
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Arl 31. Esta lei entra em vigor _na data
de sua publicação.
Art. 32. Revogam-se as disposiÇões em
contrário.

LEOISIAÇÃO aTADA

--§ 3° São condições de elegibilidade, na
forma_da lei:
_ 1- a nacionalidade brasileira;

II- o pleno exercício dos direitos políticos;
III- o alistamento eleitoral;
IV- o domicílio eleitoral na circunscrição;

CONSTITUIÇÃO DA

V- a filiação partidárta;
VI- a idade mínima de:
a) trinta e cinco-anos para Presidente e Vi=-::=:c;-=::---- ~ ceJ'---te.s.idente d;:;t República e Senador;

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

...................ATõ''[)ÃSÕ!SPOSIÇÕES

_

_ ___ P_l_trinta anos para GOvernador e Vice-Go-

vemadores ele Estado~ do Distrito Federal;
c) vinte um anos para Deputado Federal,
····M-·4~·-··õ"·;;~d;to do atual Presi_dent_e d;~ Dep~tadó ~stadiJãl ou Distrital, Prefeito, ViceRepública terminará em 15 de março de 1990.
Prefeito e J~IZ de paz;
§ 1? A primeira eleição para Presidente da
d) dezoito anos para Vereador.
República, após a promulgação da Constitui......................................................_.....-~~----~-ção, será realizada no dia 1_5 de novembro
de 1989, não se lhe aplicando o disposto no
lÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
art 16 da Constituição.
CONS1ITUOONAIS TRANSITÓRIAS

-··-·······························-----------

Art 69 Nos seis meses posteriores à promulgação -da Constituição, parlamentares federais, reunidos em número não inferior a trinta, poderão requerer ao Tribunal Superior Eleitoral o registro de novo partido político, juntando ao requerimento o rnariifesto, o estatuto
e o programa devidamente assinados pelos
requerentes.
§ J9 O registro provisório, que será concedido de plano pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos deste artigo, defere ao novo
partido todos os direitos, de:V.eres e prerrogativas dos atuais. entre eles o de participar, sob
legenda própria, das eleições que vierem a
ser realizadas nos doze meses seguintes a sua
formação.
§ 29 O novo partido perderá automaticamente se_u registro provisório se, ho- prazo de
vinte e quatro meses, contados de sua forma·
ção, não obtiver registro definitivo no Trib.unal
Superior Eleitoral, na forma qUe a lei dispuser.

lÍTULO II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

-·····························wtrÜi.Õ IV

cAPITULO II

Do Poder Executivo
-SEÇÃOI

Ljo Presidente e do

, Vke~Presidente da Repúbllca
Art 77. AeleiçãodoPresidenteedoVicePresidente da República realizar~se-á, simultaneamente, noventa dias antes do término do
mandato presidencial viQente.
§ ]9 A eleição do Presidente da República
importará a do Vice-Presidente com ele regis-trado.
§ 29 SeiifC:õnsiderado eleito Presidente o
candidato que, registrado por- partido político,
obtiver a niaioria absOluta de votos, não computados os em branco e os nulos.
""
§ 3 9 Se nenhum candidato alcançar
maioria absolUta na Primeira vOtaÇão, far-se-á
nova eJeição em atê vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais v_otados e considerando-se eleito
aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

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

Dos Direitos Políticos
Art 14. A soberania popular será exercida
pelo sufrágio universal e pelo voto diretq e
secreto, com valor igual para todos e, nos ter·
mos da lei, mediante:
1- plebiscito;
II- referendo;
m- iniciativa popular.
§ ]9 O aHstamento eleitoral e o _voto são:
1- obrigat6rios para os maiores -de dezoit9
anos;
n- facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
..
c) os maiores de dezesseis_ e menores de
dezoito anos.
§ 2 9 Não podem alistar~se coroo cleítQres
os estrangeiros e, durante o período do serviço
militar obrigatório, os conscritos.

~·~

~

~

;·~--·-~-

.. ........................

~-~~tui

o Código Eleitoral

PARTE QUARTA

Da_s Eleições
......... _. ................,o<; .•

....;..._-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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CAPiTULO VII

Do Voto no Exterior
Art. 225. Nas eleições para Presidente e
Vice-Presidente da República, poderá votar o
eleitor que se encontrar no exterior.
§ ]9 Para esse fim, serão organizadas Seções Eleitorais, nas sedes das embaixadas e
consulados gerais.
§ 29 Sendo necessário instalar duas ou
mais Seções, poderá ser utilizado local em
que funcione serviço do Governo brasileiro.

Art. 226. Para que se organize uma Seção
Eleitoral no exterior, é necessário que pa Cir-:
cunscrição sob a jurisdição da missão diplomática ou do consulado geral haja um míni~_o
de._30 (trin~_) eleito_res f~s~~t~s_.
Parágrafo único. Quando o _número de
eleitores não atingir o mínimo previsto no parágrafo anterior, os eleitores poderão votar na
Mesa Receptora mais próxima desde que localizada no mesmo país, de acordo com a comunicação que lhe~ for feita.

__ M 227. As Mesas Receptora-s serão organizadas pelo Tribunal Re"gional do Distrito
Federa] mediante proposta dos chefes de mis-são _e cônsules-gerais. que ficarão investidos,
no que for aplic:ável, c:Ja? funções administrativas _de Juiz Eleitoral.
- Parágrafo único. _Será aplicável às Mesas
ReCeptoras o processo de composição e_fiscalizaç:ão partidária vigente para as que funcionam no territ6rio nadonal.
Art. 228. Até 30 (trinta) dias an~es da realização da eleição,. todos os brasileiros eleitores,
residentes no e_strangeiro, comunicarão, à sede da missão diplomática ou ao consulado
geral, em carta, telegrama ou qualquer outra
via, a sua condição de eleitor e sua residência
§ ]9 Com a relação dessas comunicações
·-e-com os dados do. registro_ consular serão
organizadas as folhas de votação~ e notificados
os eleitores da hora e local da votação.
§ 29 No dia da eJeição, só serão admitidos
a votar os que constem da folha de votação
e os passageiros e tripulantes de navios e
aviões de guerra e mercantes que, no dia, estejarri na sede daS SeçõeS Eleitora.is.

~

LEI N• 4.737,
DE 15 DE.JULHO DE 1965
_(Texto consolidado)

--

Q~in_ta-feira

~

-Art. 229. Encerrada a votação, as umas
serão enviadas pelos cônsules-gerais às sedes
-das missões diplomáticas. Estas a-s remeterão,
pela mala diplomática, ao Ministério das Relações Exteriores, que delas fará entrega ao Tribunal Regiona1 Eleitoral do Distrito Federal,
a- quem competirá a a-puraçãO dos votos e
julgamento das dúvidas e recursos que hajam
sido interpostos. _
·
Pãi"ág'i"afo úniCO. Todo o serviço de_ transporte do material eleitoral será feito por via
aérea.
Art. 230. Todos os eleitores que votarem
no exterior terão.os sellS títu_los_apreendidos
pela Mesa Receptora.
Parágrafo único; A todo eleitor que votar
ho exterior será _concedido comprovante para
a comunicação legal <;ao Juiz Eleitoral de sua

-Zona.
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Art. 231. Todo aquele que, estando obrigado a votar, não o fJZer, fica sUjeito, além
das penalidades previstas para o eleitor que
não vota no território nacional, à proibição de
requerer qualquer documento perante a repartição diplomática a que estiver subordinado,
, enquanto não se justificar.

Art 232. T ado o proce-ssO eleitoral realizado no estrangeiro fica diretamente subordinado ao Tribunal Regional Eleitoral do_Qistrito
Federal.
Art 233.

O TríbUmil Superior Eleitoral e

o Ministério das Relações Exteriores baixarão

as instruções necessárias e adotarão as medidas adequadas para o voto no exterior.
-··-····~··---·
--·············-····--..•...............~-----

(À Comissão de Constituição, JuStiÇa
e Cidadania.)

Pareceres
PARECE N• 13, DE 1989

Da Comlssãõ do Distrito Federal, sobre
o Projeto de Lei do Distrito Federal n?
09, de 1989, que '1nSfltUra- Giàtific11ç§o
pelo Desempenho de Alivie/ades de -Trânsito no Departamento de Trânsito do Distrito Federal':
Relator: Senador Meira Filho
Vem a exame desta Comissão Projeto de
Lei do Distrito Federal instituindo a Gratificação pelo Deserripehho de Atividades de
Trânsito no Departamento de Trânsito do Distrito Federal.
A Proposição, de iniciativa do ilustre Gover~
nadar do Distrito Federal, se faz acompanhar
de Exposição de Motivos, esclarecendo que
a matéria, em sua elaboração, tomou por paradigna o Decreto-Lei n"' 2.257, de 1985, Que
instituiu a Gratificaçáo pelo Desempenho de
Atividades Rodoviárias, concedida aos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, e que agora se pretende estender ao pessoal_ do Departamento
d~ Trânsito, também do Distrito Federal.
A Gratificação de Desempenho de Atividades de Trânsito corresponderá aos percentuais de 40% (quarenta por cento) a 100 (cem
por cento), incidentes sobre o_ salário, não podendo ser considerada para o efeito de cálculo
de qualquer vantagem ou indenização.
Farão jus à referida gratificação somentê
os servidores no efetivo exercício dos empregos ou funções.
'
Estabeleceu o Projeto_ os casos·c:orrsiderados de efetivo exercício.
·
Considerando a Proposição tem respaldo
jurídico-constitucional e se encontra redigida
conforme as normas da boa técnica legislativa,
somos, no âmbito desta Comissão, pela sua
aprovação.
Sa1a das Ccii'nissões, 25 de abril de 1989.
--Mauro Benevides Presidente - Meira Filho
- Relator - Chagas Rodriguf7_s - Ronildo

Abril de 1989

Aragão -Carlos De'Car/i- Aureo Me/loLourival Baptista - SaJdanha Derzi- Mauddo Corréa - Wl!Sori Maitins - Ney Maranhão

Art. Y Revogam-se as dispo~ições em
contrário.

PARECER N• l4, DE 1989

Deflui de um exame, aillda que perfunctório,
do complexo legal que rege as inelegibilidades
e os prazos para desincompatibilização que
os Ministros de Estados, pela gama de poder
à sua disposiç"o sempre estiveram incluídas
entre as autor. :~des que teriam, imperativamente, que se ã.astar, das respectivas funções,
.para s.e candidatarem a cargos eletivos.

Da Comissão do Distrito Federal, sobre
o--Projeto_ de Lei do Distrito Federal n.;o
11, de 1989-Mensagemn~24, de 1989
(n?J 4189~GAG, ria origem), que "estende.
-ãõs integrantes da Categoria Funcional
de Agente de Trimsito do Departamento
de Tr_ánsito do Distrito Federal, disposições do Decreto-Lei n 9 2.387, de 18 de
dezembro _de 198T:
Relator: Senador Meira Filho.
~riginário do Governo do Distrito FederaL
vem a exame desta Comissão o presente Projeto de Lei, que tem a finalidade de incorporar
integralmente ao vencimento e aos proventos
de aposentadoria o valor da Gratificação por
Operações Especirus, instituída pelo Decreto-Lei n1 1.727, de- 1979, aos integrantes da
Categoria de Agente de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal

Essa GratifiCação fOi eStendida aos Agentes
de Trânsito pela Lei n~ 7 A55, d~ 31 de março
de 198_ti__ e posteriormente reestruturada pela
Lei no 6.847, de ·12 de novembro de 1980.
O Decreto-Lei n? 2.387, de 18 de dezembro
. de l 987 o i_ncorporou fntegralmente ao vencimento e aos proventos de aposentadoria, a
partir de 1~ de outubro de 1987, alc_aqçando
apenas os funcionários pertencentes ·à Carreira Policial Civil do Distrito Federal.
O que pretende o Governador com esta Proposição é fazer justiça aos verdadeiros policiais que dlsciplínam o trânsito no DF.
Diante do exposto, Somos, no âmbito desta
Comissão, pela aprovação do presente Projeto
de Lei.

-

Sala das Comissões, 25- de abril de 1989.
...,...Mauro Benevides - Presidente - Meira
Filho - Relator - Ney Maranhão - Wllscn
Martins- Mauricio Corréa -Saldanha Derzi
- Lourivaf Baptista -Áureo Mel/o - Carlos
De'Carli- Ronaldo Aragão - Chagas Rodrigues.
O SR. PRESU>ENTE (Nabor Júnior) O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa projetO de lei que vai ser lido
pelo Sr. 19-Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE 1.E1 DO SENADO
N• 91, DE 1989

Complementar
Estabelece, nos termos do§ 9~, do ati.14, da Constitujção, de outubro de 1988,
prazo para desimcompatibilização de Miriístros de Estado.
-0 Con:gress_o Nacional decreta:
Art. 1o Os Ministros de Estado poderão
se candidatar a Presidente da República até
3 (três) meses antes do pleito, desde que se
afastem _definitivamer:tte de suas funções.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

O prazo exigido é que variou, ao-longo do
tempo, de nove meses, 6 meses, 4 meses
tendo, se fixado, finalmente, através de lei
complementar n" 5, de 29 de abril de 1970,
que o mesmo deveria ser de três meses. Dito
diploma, apesar de altérado_ superficialmente,
pela Lei Complementar nQ 18, de 1O de maio
de 1974 e pelo Decreto-lei n9 1.542, de 14
de abril de 1977. (considerando insconstituciona1 pelo Tribunal Superior Eleitoral), continua no noss_o entender, em vigor até hoje,
urna vez qua a atual Carta não o _revogou eXpressamente, carece, entretanto, de atualizaç?o. como aliás quase toda a le_gislação adjetiva pátria
Merece realce que ao apresentannos a presente proposição fazêmo-lo, apenas, por uma
questão de ·ca_erência com a ConstitUiçãO, a
qual determina no § 6° do Art. 14, que para
concorrerem- a·õuttoS cargos, õ Pre_sidehte da
República, os Governadores de Estado, dÕ
Distrito Federa1 e os Prefeitos devem renunciar
aos respectivos mandatos até seis meses-antes do pleito.
Vale referir, nesse passo, que o texto constituciona1 omitiu os Ministros de Estado daquela
exigência, abandonando antiga tradição.
Acontece, todavia, que acompanhando as
Constituições de diversos países como a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, a
França dentre outros, verifica~se que em ne-nb-uma deles existe qualquer tipo de 6bice à
recondução dos titulares de qualquer dos cargos referidos.
Esta seria a tese mais consentânea com
nossos foros de nação civilizada e foi amplamente defendida na ocasião dos debates que
procederam a edição da ConstituiÇão de 1988.
Tendo', todavia prevalecida a opinião daqueles
que queriam manter a ex:igênciada de inelegibilidade, (§ 59) e da des_compatibilizaçâo, (§
6~), resolvi apresentar o presente projeto estipulando para os Ministro~ um afastamento de
três meses, prazo que parece, maiS -do que
suficiente.

Póf co~ngruência e em "a.tenção-_ao principio
da isonomia de tratamerito para com as outras
autoridades, apresentarei dentro em breve,
emenda constitucional diminuindo de seis, para três meses a exigência do afastamento do
Presidente, Governadores -Prefeitos.

e

A proposição em tela visa, ass[m, em atendimento às prescrições do § 9°, do citado Art.
14, da Constituição, estabelecer prazO, também, para os Ministros de Estado, evitando.

DIÁRIO [)O CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
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possíveis dúvidas de exeg_ese, no tocante, _ a
tão relevante problema. vale aduzir que ~spero
merecer o respaldo e os valiosos s1,1bsídios

de meus eminentes pares para essa delicada
questão na qual estão inter~ssados. inclusive~
eminentes próceres políticos _brasih;:iros, possíveis candidatos, a cargos eletivos, no próXimo pleito tais como, os_Govemat;iqres Wa1dir
Pires, Orestes ·Quécia, Miguel Arraes, N~wtan

Cardoso e o ministro fris Rrezende, além de
outros.

·-:,

Sala das Sessões, 26 de .:tbril de 1989. ......:-Senador João Menezes.._ Senador Antçniq Luiz
Maya Senador CQr/0$ Patrocfnio

(Á Comissão- de__ Constftqjç_~Q, Justiça
e Qdadania.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) O projeto lido será publicado e remetido às

comissões competentes.
Sobre a mesa comunicação: que será lida
pelo Sr. l9~Secretárlo. __
É lida a seguinte

Comunicação
Senhor Primeiro Vice~Presidente,
Comunico a V. Ex" que eStãrei ausente dos
trabalhos da Casa, nos diãS_ 27 e 28 do cor~
rente mês, valendo-me do disposto no art. 14
do Regimento Interno. (Resolução n~ 18/89)
Sala das Sessões, 2-6 de_ abril de 1989. -

Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) A Comunicação lída vai à publicação.
Passa~se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Maranhão. (Pausa.)
S. EJcf não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad. (Pausa.)
S. ~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
chaves.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Em obeaiê"nda ao disposto no art. 85 _do Regi~
mento Interno os senhores líderes deveri~m
encaminha~ à mesa, nas quarenta e oito horas
seguintes à f.xação c;la proporcionalidade parti~
dária, os nomes dos titularel:i_ e suplentes que
devem integrar as comissões permanentes da
Casa A proporcionalidade partidária foi fixada
logo após a publicação da Resolução no 18,
de 1989, e até .o presente momento esta presi~
dência não recebeu das lider~nças as indicações para que possa fazer_a designaç:áo das
Comissões, _de acordo com o disposto no parágrafo único do meo_cionado dispositivo regi~
mentâ1.
Em face da necessidade_çl~ imediata instalação das comissões para que se possa ~esen
volver normalmente a atividade legisl.;tti_va do
Senado, encareço às Jider~nças -que en~em,
à Secretaria Gera1 da Mesa, até amanha, às
quatorze horas, os nomes dos integrantes~ de
suas bancadas que irão compor os 6rgaos
técnicos da Casa. _
·

Quinta-feira 27

1523

como _se a greve não estivesse dentro da nossa
Constit:uição, são acusados de elementos subSÃO DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO versivos e in~~~ssados na destruição do regi~
me de!JlOCr~tico.
_POSTERIORMENTE.
--$r~ Presidente, vi, de WTJ General de Brigada.
(Durante o discurse do Sr. Sen. Leite amigo de infância, o seu contracheque. Ele
Chaves o Si Nabor Júnior deixa a cadeira recebe bruto dois mil e poucos cruzados no~
da Presidência que é -ocupada pelo Sr. vos ou dois milhões e poucos cruzados anf!of!Jpeu de Sousa.)
!!gos.
(Durante o discurso do Sr. Sen. Leite
Sr. Presidente, sabemos que nas Forças Ar~
·- Chaves_o Sr. Pompeu de Sousa deixa a madas inclusive há ações na JusHça reque~
-"Cadeira da Presidência que é ocupada perendo a isonomia de salários com o Poder
. lo SI: Nelson Came!ro.j
Judiciário. Essa é a prova, Sr. Presidente, _de
··o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) que ninguém, neste País, tem condições de
- Para que esta Casa continue a receber os · · sobreviver às expensas de seus salários, à expensa do seu trabalho digno e honrado, com
funcionários do Banco do Brasil, estes devem
os vencimentos que essas classes trabalharespeitá-la. A Casa náo aceita nem palmas
doras recebem.
nem vaias. Aqui se ouve e cada um faz o seu
É. claro, Sr. Presidente, q~e C(u-ando um tracomentário, mas sem interferir nos traba1hos.
balhador que recebe salário mínimo, que sai
__ Agradeço a todos a presença, mas lamento
de casa, de uma cidade~dormitório, como No·
as palmas, às quais eu juntaria as minhas,
va Iguaçu, no meu Estado do Rio de JªneirQ,
mas não são da tradição da Casa.
vãf trabalhar naquela; Odade, retoma altas ho·
O próximo orador é o Senador Jamil Had~
ras à sua casa, não vê o seu filho, porque
dad, a quem dou a palavra.
está dormindo, e na madrugada seguinte reO SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Protoma ao trabalho, ganhando um mísero salá·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão d_o
rio mínimo de 60 e poucos cruzados, é natural
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
que esse elemento não tenha condições psi~
nobre Senador Lejt~ Cbcwes tocOu num ascalógicas de tranqüilidade para, na hora de
sunto que preOcupa a toda a Nação neste
uma pa1avra de algum agitador não reagir com
momento, ou seja, os salários defasados da
violência às vezes causando depredações.
classe trabalhadora brasileira.
Sr. Presidente,.espero que Sua Excel_ê_n_cja,
S. f r cita, especificamente, o funcionalis~ o Senhor Presidente da República, hoje, na
rri"ó" do Baric(.tdo Brasil, que mere-ce, de nossa
conversa com os Srs. Militares, tenha chegado
parte, todo o respeito e consideração. E, nos
à conclusão que há de ser tomada urna provi·
causa espécie, que o Presidente do Banco
dência para se acabar com as greves neste
Cenfr.ill se]ifSefnpre alguém relacionado com
P_aís, qual seja: realinhando -:-porque a paJa.
os bancos privados e nunca alguém do Banco _ ---vra não é mais reajustar salários, e O$ preços
do Brasil, que é um organismo estatal que,
dos gêneros alimentícios já estão sendo reali~
na realidade, trata dos interesses do nosso
nhados e não reajustados -os salários, faten~
País.
do com que haja um reajuste real dos salários
Mas, Sr. Presidente, a colocação que quero
da classe trabalhadora deste Pais. lúSua Excefazer é Q-enédCa:LemOs hoje, nos jornais, que
lência poderá ter a certeza de que as greves
SUa EXCelêndiã o senhor P~:esl_dente da Repú~
cessarão. Agora, querer obrigar a classe trllbablica convocaria os Ministrns Militares para delhadora a se manter tranqüila, não reivindi·
bater o problema das greves em nosso País.
cando, com_ os salários atuais, é uma provo-Não tenho dúvidas de_ que há um plano em
cação!
Vimos S. __Ex", o Sr. Ministro da Fazenda,
marcha, mantendo congelados os salários,
desde fevereíro, com o salário niínil'l"' .... :.~ii(aao
aqui dedarar que 92% do orçamento está emno ·valor aproximado de sessenta cruzados,
penhado para pagamento de pessoal, Fundo
para que a classe trabalhadora, num direito
de Garantia, dívida interna, dívida externa .etc.,
legítimo, reivindique melhores salários. E o
e que apenas 8% sobram para o lado sociâL
seu instrumento de luta é a _greve. Não tenho
No entanto, o lema do Governo é "Tudo pelo
dúvid;:ls também de declarações publicadas
Social". E: uma farsa, um engodo, uma rllistifihA_ poucos dias de que existiam elementos
Ca:ção. Cada vez aumentam mais as taxas. das
das.Eorças Armadas infiltrados nos móvimen·
doenças ínfecto~cqntagiosas no nosso P~a_ís.
tos grevistas, o q_ue me faz-lembrar, Sr. PresiSomos víç:;e-_~peões mundiais de lepra dente, um ffime que vi em 1964.
e devem estar contrariados por não sermos
Aqueles mais antigos na política se recorca_mpeões. Cerca de 10% da população são
dam das infiltrações que ocorr~ram nos movi·
chagásícos - sofrem da doença de Chagas.
mentes reivindicatórios de 1964 e que tiVeram,
Os índices de tuberculose têm aume:ntado as·
em razaõ
acoplagem da cla-sse média e
sustadoramente. A malária agora -está nas ca·
pitais: em Curitiba, Manaus, etc.
do bater palmas da igreja, o Movimento de
1964.
.
Sr. Presidente, é esse o Brasil ideal, a sétima
Sr. Presidente, o salé.rio mínimo no nosso
economia do mundo, tão decantada pelas auPaís hoje é mais baixo que o salário mínimo
toridades governamentais. No entanto, não di·
da Nicarágua, é um dos mais baixos salários
zem que é a 68• em termos_ sociais.
_
mínimos do mundo. J::. no entanto, Sr. Presi·
Sr. Presidente, o momento que atravessa~
dente, quando se reivindica melhoria de salá~
mos-é- 9-rave. A classe média brasileira, que
rios sãO ac~os aqueles que reivindicam,
se deixou enredar em 64 e apoiou aquele Mo·

. OSR. LEITE Cfi'\VES PRONUNCIA

DISCàRSO Q(JE. ENTREOOE A REVI·

aa
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vimento, hoje faz a -mea culpa e sabe que
deixou de existir. Hoje, temos duas categorias

sociais no Brasil: os ricos e os pobres. Esta
é a realidade. A classe média, hoje, pagãndo
aluguéls elevadíssimos, com salái"ios congelados, é uma classe que deixou de existir. EJa
se proletarizou.
_
_
Quando digo que a classe média está subfn·
do, não é na escala económica; no Rio de
Janeiro, ela está subindo o morro, par;nesidir
em morros, porque não pode pagar aluguéis
na cidade.

O Sr. João Menezes -

O morro está

com os aluguéis mais caros do que a cidade.

O Sr. Ney Maranhão

~ Permite~me

V.

Ex' um aparte?
OSR. JAMIL HADDAD -Ohobre Senador !ram Saraiva declara que em GOiás não
há os morros. Há a favela horizontal. As megaM
lópolis de hoje, Sáo Paulo, têm aqueles pardieiros horizontais; o Rio de Janeiro tem 478
favelas, abrigando 2 milhões de favelados. Em
Porto AJegre e em Fortaleza vemos a mesma
coisa, em Pernanbuco, __ também, terras_ do
meu querido Senador Ney Maranhão, que me
soliclta um aparte que concedo com toda a
satisfação.

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador
Jamil Haddad, o que V. Ex" está trazendo à
tribuna, o problema referente às greves, todos
sabemos que é um- direito assegurado na
Constituição, principalmente na situação em
que se encontra o País: ingovernável. Disse
muito bem V. Ex": o governo diz. Faça o que
eu digo, não faça o que eu faço. Sabemos
muito bem que a classe média está espremida.
É o mesmo caso, nobre Senador, da pequena
e da média empresa, que, sabemos muito
bem, são a espinha dorsal do desenvolvimento
econômico do Pafs; também estão quebradas,
sem exceção. O peqlien·o e médio empresário
neste Pais, ou vive de teimoso que é, ou pelo
beneplácito das grandes empresas. A estas
o Governo até hoje deu todas as condições.
E no meu entender, se amanhã tirarmos-o
guardaMchuva delas, não quebraráo, poderão
levar só o sereno. O de que precisamos, neste
Pais, é dar o apoio e- ter uma seriedade do
Governo para o poVo aCreditai naquilo que
os seus governantes proclamam_ que farão.
Em Pernambuco, por exemplo, nobre Senador, temos no Governador to-do o Brasil sabe
um homem que, acima de tudo, luta pelo soM
cial, que provou em todos esses anos, quando
teve o seu mandato cassado, quando foi deportado e voltou pelos braços do povo. Como
bem disse V. Ex•, nós temos que alertar os
trabalhadores. Ninguém mais do que nós, que
fomos cassa dos e perseguidos, sabemos o
que é uma ditadura. Em Pernambuco também
houve casos dessa natureza, de pessoas infiltradas, numa greve da Secretaria de Educação, que saDotaram os equipamentos dos
hospitais, tendo inclusive ocorrido a morte de
três pessoas. Está aqui o exem-plo do Sr. Governador Miguel Arraes, hoje, no -Jornal do
Brasil, recebendo 80 J'!IÜ campOJleses_ na porta do Palácio. Está aqüi a fotografia de S. Ex",

no meio dos 80 mil camponeses. É uma greve
em ordem, unia grev~ _com re_ivindicações justas,- com os lideres comandando a greve. De·
movemos ter Cuidado de que uma parte- desses líderes não seja embu1da politicamente
por uma_ fração, o que pode ser muito ruim
para a democracia. Está aqui o Sr. Governador
Miguel Arraes, no meio_ dos camponeses de
Pernambuco, onde há uma exploração, dizenM
do que os funcionários não podem chegar
em Palácio para o Governador atender, justamente porque os cabos Anselmo da vida estão
infiltrados. Nós tern9$ que alertar os trabalhaM
dores_ para_ que jsso não aconteça, para que
as suas reMndicaçóes sejam atendias. E nós
estamos aqui, Senador, para apo!áMlas, porque
são justas.
O SR. JAMIL HADDAD - Nobre SenaM
dor N_ey Maranhão, V. Ex~ coloca, com muita
propriedade, o assunto. Mas eu não tenho dúvida de que, hoje, as lideranças sindicais deste
Pafs já têm uma certa consciência da infiltraçã"O de pessoas estranhas nos seus movimentos e hão de r:~tirar esses eJementos para que
n_ão haja argumentaç~o para aqueles que não
querem um regime democrático, para aqueles
que não sab_em conviver num regime democrático e que querem permanecer em regimes
de exceção, a fim de que possam continuar
usufruindo das benesses do Governo Federal.
Quero dizer que, dentro deste País psicadélico _em que vivemos, vemos, no Rio de Jan.e.jro, por exemplo, neste momento, fecharMse
wn hospital, pura e simplesmente, que presM
tava serviço médico a uma grande área da
Centrai e da Zona Norte do Rio de Janeiro.
O Hospital Gama filho é fechado. Inaugurado
em 1977 com 200 leitos, atendeu cerca de
40000 consultaS-por mês, realizou 600 internações nas mais diversas especialidades, está
o hospital sendo fechado.
A Faculdade Gama Filho abandonou o hospital, mas os médicos e funcionários continuaram lutando !á dentro e o lnamps entrou, subvencionarido aquele hospital, mas colocou coL
mP administrador um notório estelionatário,
o Dr. Raimundo José Leite, que tem apenas,
'-1 .... .:_...+.., à sua passagem por ] l-anos no Posto
de Assistência J~Leuti.. a ... ~ Jacarepaguá, 23 inM
quéritos administrativos do Inamps estando
indiciat;lo_nuro processo na Delegacia da Polícia Fazendária_pelo_próprio Inamps. Fofo próprio lnamps que o nomeou para ser o adminisM
trador do hospital.
É essa a situação atual do nosso Pais. t
um País psicl Jélícó! E a população de Piedade, Cascadura_ e toda aquela região da Zona
Norte suburbana está deixando de ser atenM
dida, Porque se fecha um hospital, porque não
há interesse no social. O interesse é pagar
o juro da dívida _e ficar bem com os banqueiros
internacionais. Este é _O__interesse único do
atual Governo, nesse capitalismo. Nem se diz
mais capitalismo selvagem, porque não há
nem expressão para dizer o que causa esse
capitalismo desenfreado que ocorre em nosso
Pats.
-

O Sr. João Menezes -

Ex' um parte?

Permite-me V.

O SR. JAMIL HADDAD -Ouço V. Ex•,
Senador João Menezes, com muita satisfação.

O Sr. João Menezes- Eminente Senador Jamil Haddad, tenho muita admiração pelo trabalho e pela persistência de V. EXi Como
sabe, anteontem apresentei um projeto de lei,
regulamentando a greve dos serviços essenL
dais. Hoje, estou _apresentando outro projeto
de lei, regulamentando a greve nos serviços
gerais. E quero_dizer a V. EX, com a responsabilidade de Senador, que estou profundamente preocupado com a si"tuação do PaJS, pOrque
atravessamos uma situação caótica, que pode
nos levar a não sei onde. E es&a situação caótica é originária de vários fatores. Por exemplo:
hoje, os líderes das classes produtoras não
têm mais o comando das s_uas bases. Há pouM
cos dias faJouMse em dar 8 a 15% de aumento
nos salários sem que fossem repassados aos
preçoS:- Na semana seguinte, estava tudo reposto nos pfeços dos supermercados, para
o consumidor. A classe política, atravessa uma
situação ~aótka, não tem liderança. Não conseguimos nem sequer conversar, para esco~
lher um caminho que se possa normaJmente
chegar à eleição de novembro. A classe trabalhadora também está em situação dificil. Os
líderes sindicais, os líderes_ operários não têm
mais lideranças. Eles têm que atender aquilo
que as bases querem, o que_ as bases desejam,
porque, senão, perdem a liderança. EJes não
têm mais condições de levar uma proposta
para as suas bases, porque serão derrotados.
Isso tudo nos leva à situação difícil porque
o País atravessa, acrescida da greve que vai
nos corroendo em todos os pontos, que todo
mundo defende e acha que está bem,_ q_ue
estâ certo: E o País se deSorganiza. É essa
greve revolucioná ria que está procurando desestabilizar o Paí_s. E:: preciso que se tenha um
pouco de coragem até para dizer isto nesta
hora, mas o fato existe e não pode ser escooelido. Eu não posso aceitar que um hOmem
do Banco do Brasil, que ganha t6o pouco,
como disse o Seriador Leite Chaves, saia da
sua atividade e vá jogar uma bomba no Banco
Bradesco de Recife. Por quê? Que greve· é
está? Que situação é está? -Não posso aceitar
que os sindicatos de segurança invadam os
apartamentos, invadam oS- edificios para arrancar aqueles que querem trabalhar, sob a
ameaça de pancadarias. Eu não posso aceitai,
Sr. Senador, que não se respeitem os órgãospúblicos. Não posso aceitar que se arrebentem oS postes, como aC-onteceu com a Cemig,
em Minas Gerais. Enquanto isso tudo acontece, as greves vão aumentando. V. ~ está
falando, no Senado e no seu Estado, os estivaM
dores estão entrando em greve. A Acesita entrou em greve; ehqt.iãnto o Senador R_onaD
Tito e outros grupos dé trabalho também estãO entrando em greve. Para onde nós vamOs,
Sr. SénZidor? Qual o _carriinho -que vamos toM
mar, Sr. Senador, se não estabelecermos a
ordem e ~ lei? A nossa Constituição garante
õ airéito de greve, mas nâo garante a anarquia,
não garante a violência, não garante a desorM
dem, niio garante nenhum desses fatos que
vêm violentando a vida do Pafs. Perdoe-me
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a veemência, talvez, deste aparte, mas é por·
que, como brasileiro, estou sentindo o que _
está ac;:ontecendo no Brasil, e me dá p_ena
de ver um pais como- o n~so vivençlo na Qe- _
sordem. Medidas são neces_sárias, inclusive
medidas oficiais, medidas do Governo,_ que
não pode continuar a aceitar tudo isso que
está acontecendo em todos os quadrantes do
País. É preciso que haja ·uma medida,_~ preciso que haja uma providência. Ou se toma
providência, ou então não sei qual o caminho

que iremos seguir. Perdoem-me o longo aparte, mas sei que V. Ex' é bondos9 e sabe o
quanto o admiro e respeito_ pelas idéias que
defende. Muito obrig~do.

O SR- JAMD.. HADDAD- Nobre Sena-

dor João Menezes, concordo com V. Ex' qual)·
do diz que a situação é caótica.

Ma~

quem

O SR. JAMIL HADDAD- Vamos lançar
o banco. do.traQalhador, no Brasil para levan·
_tar fundos para _empréstimos quando ele estiver em dificuldades... V. Ex• disse que retira
empréstimo de banco. Cadê as garantia$ para
tirar dinheiro d~ banco?
O Sr. JOãO Menezes- Não falei empréstimOs, falei tiriir-dCI QUe está guardado.

O. SR- JAMIL HADDAD - Ah, do que
está guardado. Trabalhador tem dinheiro
guardado?_

0- Sr. João. Meltezes- -Te~·slm. H~je,
os.Jundq~árioS daqui sã0--~~~9~d9~. _são
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porque nada lhes sobra. E estamos vendo~··
(o Si.~Prestdente faz soar a campanhia) Vou
encerrar, Sr. Presidente,. mas, estamos yendQ
que em São Paulo se declara que estamos
atingindo, lá 10,3% de desemprego neste momento. É uma taxa elevadísSima. É sinal-de
recessão, por falta de pOder aquisitivo para
compra.
Ou se tem noção do que _está oç_orre_n_d_o
ou todos nós estaremos contribuindo para o
que não queremos: uma guerra sangrenta
neste País, colO!:afldO irmãos contra irmãos~
Sr. Presidente, eram estaS as palavras que
eu queria deixar, neste mom_ento, c;o_nsignadas
nos Anais da Casa. (Muito bemt Palmas)

trabalhadores e estão todas sem poder tirar
O SR. PRESID.ENTE (Nelson Carheiro)
seu dinheirin_hÕ do banco, porque este- está
- Sobre a mesa, projetas de lei que serão
fechado. Senador, eu estou com 22 cruzados
no bolso e o Seriador Wilson Martins 56 teffi- - lidos pelo Sr. L~ Sege_1ário. ·
Sãp lidos oS-seguintes
dezoito ouza.dos_novo&~.

levou o País a esta situação ca_ótjca? Foi a
classe trabalhadora ou foi est~ Governo in- _
o SR- JAMIL R!IDDAD - V. Ex' vê o
competente que largou a <:la_sse trabalhadora
processo por uma ótica e eu o veJo pbr outra.
numa situação de miseraQOidade e !l~O lhe
dá condições de sobreviver?
O Sr. -JOãO Me~e"i:es ---Á noSsa Úicâ,
num .ceri:Q.__s~n_tido,_ é ~ mesma, _a ver~ão ~
O Sr. João Menezes- Nós todos s-omos
qu~ é__difereilte_._
Governo, Senador V.~ é Qovemo-; el! sou
Governo. A classe trabalhadora e nós somos
O SR. JAMIL HADDAD - V. Ex- recOtodos responsáveis pelo que está acontecennhece que falaram que ia ter aumento, ôs dodo.
noS doS es-tabetedmentos já repãSsaram para
O SR- JAMIL HADDAD - A situação
os preços e oS $alários continuam congelados.
é caótica e V. Er pode ter certe;ta_ de que
O Sr. João Menezes - Não tem dúvida
não parte da das_s.!:! trabalhadora. Eu concordo
que _e-stão _repassados.
com V. Exl' quarido diz que a bomba que joga-0 SR. JAMIL HADDAD- E no final queram e não sei se jogaram, se era trabalhador...
rem dar 7%, 8%. Querem dar um reajuste ...
Mas sei também que iam jogar uma bomba
no Rio centro, que estourou no colo de um (o Sr. Presidente faz soar a campainha)
sargento que morreu, e um oficial foi promo68-i. Jõáo Menezes- ESta errado, Senavido; o coronel que presidiu o inquérito rece- - dar.
beu uma medaJha há pouco tempo. Não é
O SR. JAMIL liADDAD - EsSa que -é
este o _?aís _que nós queremos. Quremos trana realidade.
qllilidade bilateral. Queremos, sim, que a dasse_ trabalhadora tenha o recqnh_e<:lmento pelo
O Sr. João Menezes - Não é olhar só
que ela representa, neste País,. Nã.o há dúvida_ de um lado, não.
de__que_os empresários entram com o dinheiro,
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
muitas vezes subsidiado na exportação ... mas
a mão-de-obra que impulsiona este País é da - (Fazendo soar a campainha) - Solicito
classe trabalhadora, que_vive com ~lá rios avi.l- ao Senador_ João Meneze_s que só interrompa
quando o or_ad.or lhe der o aparte.
tantes. Esta é uma realidade.
Infeliz do pobre trabalhador que chega em
-0-.SR. JAMIL HADDAD - Concordo
suacasa, vêofilhoc::loentee_nãqt~m_!jinheiro _ _quando V. ~ diz que o momento é_ grave.
para comprar medicamento porque ganha _Estamos nUI"J\ momento político grave em
Ncz$ -60,00, salário mínimo~- - -- noSSo PaíS. Agora, há necessidade de que haja
O Sr. João Menezes- (Intervenção fora
urna consciência social neste Pals.
do microfone. Inaudível)
Vimos na V~nezuel~_um presidente que merecia o respeito, reeleito naquele País por mais
O SR. JAMIL HADDAl>- Vai tirar dinheiro do banco?lrabalhador pode tirar d.inheif<? _ de uma vez, Andrés Perez; porque aumentou
do banco? Acho que a pessoa tira quando os preços logo após às eleições., vimos que
mais de 30Qpessoas_morreram~ Não queretem, quando não tem não pade tirar, nobre
Senador João Menezes. Tjrar de onde? Traba- mos isso. Não queremos essa greve revoluciolhador não entra em banco:trabalhador passa naria, esse_ estado revolucionário, que V. Ex'
em frente ao banco çor:n m~do - esta que cUz. Queremos, siro, que haja justiça sacia~
que_ a claSse trabalhadora possa viver digna- _
é a verdade.
-.- ~-.,."-~~-~--~
Quero dizer, Sr. Presidente, voltando ao te-_, mente; e aí V. Ex• pode ter a certeza, não havema... Vamos lançar aqui a semente do banco rão mais greves neste PaísL_Mas, com esse
clima, com toda a carga em cima da classe
da classe traba.lttadora.
trab-alhadora, repercutindo em cima do emO Sr. João Menezes- Hoje em dia todo presariado, pois hoje o empresário não vende
mundo tem a sua poupançazinha, graças a porque não hã poder aquisitivo da população.
Deus.
_ Cerca de 40% não participa da riqueza nacio(Conversa paralela)
nal e os. outros participam minguadamente, _

PROJETO DE LEI ÓO SEI'IAJ)O .
N• 92, DE 1989

Complementar
Regula o r:Dreíto_ de greve
provid~ncias.

e· dá Outras

O CongresSO ·Nacional decreta:
.
Art. 1<1 O direito de greve, assegurado pelo artigo 9" da Constituição federal, será exerci-

tado nos termos da presente lei.
Parágrafo único. Cabe aos trabalhadores
de<:idir sobre a oportunidade e os interesses
a serem defendidos pela greve, sendo vedada
aquelas de natureza política ou ideológica.
Art. 29 Cohsidera-se legítimo exercício do
direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica da prestão de serviços a empregador com o .objetivo de defender seus int~
resses.
Art. 3o Con;stituiem violação do di~eito de
greve, autorizando a suspensão das negociações e a imediata instauração do dissídio coletivo:

1- ocupação do local de trabalho e apreensão de bens pertencentes à entidade afetada
com o fim de evitar o funç;ionamento desta

por meios que não sejam a simples paralisação dos trabalhos pelos grevistas;
__ _
_fi_~ danos_ mate_riais aos imóveis, equipamentos e demais bens pertencentes:
- a) à correspondente categoria empregadora;
b) a trabalhadores que não aderir_em}i_gre--

ve·
c) a pessoas não envolvidas no movimento
grevista;
III-lesões ·corporais em:
a) dirigentes da correspondente_ categoria
empregadora e seus prepostos; b) trabalhadores não participantes da gre-

ve;
c) pessoas não envolvidas no movimento

grevista;
JV- violação de quaJquer direíto garantido
pelo art. 5" da Constituição Federal.
Art. 49 E vedado aos grevistas o bloqueio
ou interrupção de acesso ao local de trabalho
a()S trãbalhadores não participantes do movi-

mento.
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Art. 5~" Corisideram~se essenciais, para os
efeitos desta lei, as atividades estritam(mte in~
dispensáveis ao atendimento da população,
em suas necessidades básicas, relativas aos
serviços de:
1-distribuição de gás;
n- coleta de lixo doméstico ou industrial;
DI- serviços funerários;
!V -compensação bancária;
V- transportes urbanos e suburbanos de

passageiros;
VT- transporte e distribuição de combus~
tíveis, de produtos perigosos, perecíveis, infla·
mávels e explosivos;
VII- hospitais, ambulatórios, maternidades
e prontó-socorros;
VIII- atividades de carga e descarga em
portos, aeroportos, estações ferroviárias e terminais rodoviários.
§ 1\' Nos serviços e atividades essenciais,
cabe aos sindicatos e trabalhadores, ao optar

pela suspensão do trabalho, comunicar, por
escrito e com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, ao empregador, as razões
que os levaram à decisão de deflagrar a greve,
os pontos divergentes nas negociações, e, ainda, a data a partir da qual ocorrerá a paralisação do trabalho.
§ 2>- Os sindicatos e os trabalhadores fi.
cam obrigados a garantir, no decorrer da paralisação, a prestação de serviços mínimos indís·
pensáveis ao atendimento das necessidades
da comunidade.
Art. 6<:> A violação nos casos constantes
no art. 3~ importará na:
I - indenização dos danos materiais e pessoais pelo sindicato promotor da greve;
II- demissão, por justa causa, dos empregados infratores.
Parágrafo único. As penas previstas neste
artigo não excluem, quando for o caso, aquelas previstas no Código Penal.
Art. 7~ Esta Jei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. a~ Revogam-se as disposições em
contrário.
- Justificação

Tem-se ã impressão, às vezes, que a greve
seja vista pelos sindicatos dos trabalhadores
como um melo normal para obter o reconhecimento de suas reivindicações. Ainda que tal
afirmação possa par~er exagerada, é preciso
reconhecer que o _número de greves vem aumentando a passos largos.
Devemos reconhec_er que um conflito do
gênero é e deveria permanecer como algo
extraordinário. A greve ê um sintoma do fato
que existem tensões grave~. com conseqüente
dano para a convivência humana. No início
da era da industrializ;ação, quando os empregadores tratavam de uma mancira claramente
injusta e exploravam os trabalhadores, estes,
freqüentemente, não tinham outra solução
que recorrer à greve. Sem esta _rião Jeriam
podido melhorar sua situação. Uma vez, porém, obtido _o re_conhecimento de suas justas
exigências, a greve deveria se tomar algo de
excepcional.

A greve, como meio para a solução de tensões econômlcas-socials pode ser lícita, porém,_ somente como última saída, quando todas as outras tentativas de solução fracassa~
ram:
A greve justifica-se quando visa a atingir
importantes din!itos dos trabalhadores relativos ao contrato de trabalho que não poderia
ser-obtido de maneira diferente.
Desse modo, já que pela greve nos encontramOS diante de um conflito económico-social, a greve política, isto é, aquela com finalidades políticas. é fundamentalmente ilícita.
As drcunstândas pOdem tambéin tomar in~
justa uma greve que tenha uma reivindicação
de cunho econômico-_social justo. Isto se verifica quando não existe proporção entre _o fim
que se quer alcançar e os graves danos provocados pela obstrução ao trabalho, ou mesmo
quando as conseqüências desta greve deverão
ser suportadas por aqueles que nada têm a
ver com ela. Como as iniciativas bélicas que
ferem um grande número de pessoas cMs
são imorais, analogamente é imoral uma greve que provoca graves inconvenientes a muitas pessoas estranhas ao movimento grevista.
Uma greve, em si justa, pode tomar-se imora1 também quando os grevistas recorrem a
meios üícitos. llícitas são a destruição e danificação das instalações dos estabelecimentos,
sua ocupação, os atqs de violência contra
aqueles trabalhadores que não quiseram optar
pela greve e desejam trabalhar, o cerceamento
e a falácia, mediante falsas afirmações, daqueles trabalhadores ou da opinião pública.
A nova Constituição assegurou aos trabalhadores o direito de greve. A situação pre"
sente está a exigir, porém, sua regulamentaç_ão para o bom andamento das relações
trabalhistas e da própria sociedade.
Desse modo, acreditamos que- o nosso pro-jeto deverá conbibuir decisivamente para o
encaminhamento de soluções capazes de assegurar a verdadeira defesa dos direitos da
classe trabalhadora, em busca de melhores
cOndições de vida.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1989~ Senador Jolio Menezes.
(À Comissão de- ConstituFçgo, Justiça
e adadania.}

DE

PROJETO
LEI DO SEJW)()
N• 93, DE 1989
- Veda i:kStinliÇKO de-recu~os e auxfllos
públicos que especilka.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica vedada, na área da saúde, a
destinação de recursos públicos para auxílios,
subvenções, subsídios, bem como a concessão de prazos ou juros privile'!;Jiados às instituições privadas com finalidade lucrativa.
Art. 2'i' Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições er;t
contrário.
·

Justljlcaçáo
O §-~do arl 134 da Constituição estabeleceu a proibição de serem destinados os re-

cursos públicos para auxi1ios ou subvenções
às autoridades privadas com fins lucrativos.
O projeto que ofereço à consideração do
Senado permanece dentro dessa linha de: _
orientação superior. Pretende, ainda, impedir
favor de outra natureza, qual seja a concessão
de prazos ou juros privilegiados. É sabido que,
na prática, organizações ·poderosas obtêm
empréstimos sob condições favoráveis. E isso
deve ser obstaculado.
A Constituição não esgotou o elenco de ve:dações. A lei ordinária pode estatuir outras
que se harm-onizem com o espírito daquela.
Entender o contrário seria o absurdo de consi"
derar que a Constituição pudesse ficar estratificada, inerme, ante variadas formas de contorná-la.
A saúde é um direito de todo o cidadão
e o Estado deve cercá-la de todas as garantias.
Sala das sessões, 26 de aPrü de 1989. --,-Senador JamU ffiLádéld
-(Á Comissão de Assuntos Econômfcos.}
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os projetas lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A presidência convoca as seguintes sessões
solenes, a se realizarem no Plenário-da Câmara
dos Deputados, nos dias:
-27 do corrente, às dez horas, destinada
a comemorar o dia universal da classe trabalhadora, a ser celebrado no dia 1 ~ de maio
próximo.
Usarão da palavra, na oportunidade, os Srs.
Senador Nelson Wedekin e Deputado Carlos
Alberto Caó_; e
-1 O de maio próximo, às quinze horas,
destinada a comemorar o bicentenário da lnconfidência Mineira e da morte heróica de seu
mártir Joaquim José da Silva Xavier - ''O
Tiradentes".
Usarão da palavra os Srs. Senadores Alfredo
Campos e Afonso Arinos e os Srs. Deputados
Octávio Elísio e Oscar Corrêa.
O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro)
- A presidência c_onvoca sessão conjunta a
realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta -minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados,
destinada à apreci8_ção do Projeto de Resolução n~ 1, de 1989:tN, que estabelece normas
para o exame e votação de medidas provisórias.
_..,..
COMPARECEi11 MAIS OS SRS.

.SEf'i.Wo.

RES:

.

Carlos De'Carli - Hugo Napoleão - Raimundo Ura - Albano Franco - Roberto
Campos.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto
de'Lei da Câmara n<? 2,.de·1989 (n9
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1.516/89, na origem), de inldativa do Se-

nhor Presidente da República, que dispõe

sobre o ouro, ativo financeiro, e sobre
seu tratamento tributário, tendo
PARECERES, ptoferldos em plenário,
favorável ao projeto e contrário às Emendasden'?'ill aS.
A discussão da matéria foi encerrada em
sessão ordinária anterior.
Passa-se à votação da_ matéria.
Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas.

O Sr. Edlson Lobão-Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Edison Lobão.
OSR.EDISONLOBÃO(PFL-MA.Para
encaminhar a votação. Sem revisão do ora-

dor.) -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este

projeto foi encaminhado ao Congresso Nacio-

corfCO Siel1ador -João Menezes e os demais
senadores.
Em seguida, Sr. Presidente, ficou acertado
também que elaboraríamos um outro projeto
de lei, procurando melhorar aquilo que se está
fazendo agora: equacionar as_ dificuldades que
porVentura ainda subex:istem, em relação à
Companhia Vale do Rio Doce e ao Banco Central, se for o caso.
Agora, por oportuno, devo dizer que o Senador Itamar Franco encaminmhou à Mesa do
Senado um requerimento de informações que
se dirige à Companhia Vale do Rio Doce e
ao Banco- Central. Eü jUlgo da_ maior importância a resposta a esse requerimento de informaÇões, porque ali se contém diversas indagações que, de fato, precisam ser, suficientemente,_ esdarecidas. Acredito que a resposta
urgente a este requerimento contribuirá, significativamente, para que se possa elaborar outro projeto, aí, sim, com base em todo o conhecimento, o conhecimento panorâmico, da situação Cfue afã tratamos.
.
Portanto, Sr. Presidente, reitera ·aqui o meu
parecer riO sentido da aprovação integral do
projeto, tal qual veio da Câmara, com este
compromisso, assumido pelo Presidente, de
vetar o art. 59,
Muito õbrigado a V. Ex"

nal pelo Senhor Presidente_da Repúblic:a, com
base no art 64, §. 2"', da Constituição federal.
Na Câmara dos Deputados, re<:::ebell algumas
emendas e teve como Relator o Deputado
F'rancisco Domelles. EnViado ao Senado_ aqui
se encontra, sen4o examinado por esta Casa
já há alguns dias. Diversas emendas foram
0-'sr~ Dirceu CarneirO-:_ Sr. Pfesidente,
apresentadas pelos emine_ntes Srs. Senadores,
peço a palavra, para encaminhar.
todas no sentido de contribuir para o aperfe_!çoamento do projetot _
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- CoriCedo a palavra ao nobre Senador DirComo Relator, designado por V. Ex", dei pacerr-eame!~o, para _encaminh_:3r a votação.
recer contrário a todas 1!:!:5®.5 emendas, pelas
razões que expliquei em relação a cada uma
delas.
O SR- DIRCEU CARNEIRO (PSDB Chegamos, agora, Sr. Presidente, penso eu. SC: -Para encaminhar a votação. Sem revisão
a uma conclusão, a um acordo entre os Srs. do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Senadote_s; acordo este que foi promovido pe- a minha preocupação; quanto a 'este projeto
lo Uder do PMDB com a compreensão_ patrióda transformação do ouro em ativo financeiro
tica, com que sempre se comporta, do emié a mesma que também tem tomado conta
nente ~~ador Itamar Fra_nçq; do Senador Ju~ de algumas figur~s, que julgo importantes no
t.::o~.y Magalhães, do Senador João Men~es_.
cenár{Çlb-rasile_iro, especialmente do ponto de
do Senador Cid Sabóia de Carvalho. O aOOrdo
vis4't d_e que os bancos do nosso País vão
é no sentido de que o projeto seja, tal qual
a§õs_úri:iir um pOder maior de emitir moeda.
está, aprovado pelo Sehado Federal, cóm o
Se 6- ouro for- transformado em ativo fmáncompromisso do Presidente da República de
ceiro, sem as limitações que lhes são perti~
vetar o art. 5 9, que foi aqui considerado incons- nentes, em nosso entender, os.donos de mititucional -assim considerado çontra o meu
nas d_e ouro_ vão ser verdadeiros emissores
voto, pois penso que o art 59 é constit!ldonal, ~~ moedas,· p-orque vão converter este produserve aos interesse.!i da Vale do Rio Doce, âo to; assim retirado do sub.solo br~ileiro, em
Banco do Brasil e de instituições legítimas. _moe.da_corfente .em nOsso País. De modo que
que existern no País.
.
.
-o Sisteiila financeiro nadonãl, ·que é o mais
Todavia, o próprio Presidente da Comissão
desenvolvido da AmériCa Latina - e a.cho,
de Constituição e Justiça, Senador Cid Sabóia por ~. de boa qualidade nós, brasileiros,
de Carvalho, entende que é inconstitucional.
termos um setor fmai-u::eiro desenvolvido, erriO Senador João Menezes fez algumas emenbora, por outra ótica, profunaainente distordas, entre as quais uma que promove a retira- cido quando exorbita das suas verdadeiras_fida do art. 59.
nalidade, jâ que esse setor é de intermediação
Falei pessoa1mente Com o Presidente da e n_ão um fim em si - mas no Brasil o setor
Repúbltca, que assumiu. o compromisso ·de
fimmceirõ- se transformou num fim, -quándo
vetar o arl 5~ do projeto. Portanto, ele será ele é o objetivo maior inclusive da aplicação
ou seria aqui aprovado para que o Pats tenha de recursos especulativos, que deveriam estar
esta lei, consider~da urgente, com a com- no setor produtivo e não no setor especulativo,
preensão patriótica, repito, de todos os emi- o que perverte o sentido da- economia. Acho
nentes senadores, entre os quais o Senador que conferir ainda mais o poder de emitir moeJutahy Magalhães e o senador Itamar Franco, __ ,da, ê dar urri poder acima daquilo que deve
que foi o madrugador no exame desse projeto ter o sistema nnancelro -de nosso País.
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Esta preocupação deve ser motivo_ d_e Mm
aprofundamentO maior desta matéria. -- Temos ouvi_do aqui manifestações de um
ladO e de outro, relativas a este projeto. Considero, portanto, que o projeto deve realmente
ser aperfeiçoado, para que não se confunda
um poder que é o de emitir moeda, que é
de exclusividade do Estado através do ExecutivO, para um setor que já tem bastante poder
neste Pais, em condições de influenciar o processo infladonárioL o déficit público, o endividamentõ externo e interno, e com toda essa
dimensão tkarta_ enOrmemente acresCido.
Além das distorç6es de bàncos nacionais,
que competem com os organismos do setor
financeiro dô Executivo ou do Governo brasileiro,_ acho que ê uma distorção termos ~ssas
casas de dimensão nacional. Outros países,
não talvez tão se(vagemente capitalistas como
o Brasil, mas_capitalistas, têm tido este cuidadei:.. b melhor exemplo deles são os próprios
Estados Un~d_9s, qn4e _o __ banco sempre teJn
uma dimensão regional -e
tOrria conta do
território nac~onal com_uma. r~de de agências,
formando um verdadeiro esquema de poder.
Sr. ~~esidente, Srs._ Senadores, estas preocupações eram apenas para registrar' para
aprofundar mais esta questão e ter o cuidado
de não conferir o poder de emitir moeda para
um setor que deve ser meio e não fim, corno
o setor financeiro do nosso_ País. Obrigado!

·nao-

r

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar avotação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Na forma do Regimento, só pode falar um
orador por Partido. Já falou pelo PMDB o nobre Senador Dirceu Carneiro.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Acho
que é um engano de V. Ex- O Senador Dirceu
Carneiro já não é do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Eu não tinha conhecimento deste fato. De
modo que o engano é meu, o que mostra
que a Presidência não sabe de tudo, não teve
ainda conhecimento deste fato.
Tem V. Ex~ a palavra
.O SR. ÇID SABÓL'\ DE CARVALHO
PRONUNCIA DISCURSO QlJE; ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, $I;J<Á
P(J8UCADO POSTERIORMENTE

O Sr.- João Menezes - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--- Conc_~.do a palavra ao Senador João Menezes, pelo PFL.
o·SR. JOÃO MENEZES PRONUNCIA
DISCURSO 00E. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBUCADO
POSTERIORMENTE
.. -

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta-
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hy Magalhães, que falará_como Líder do
PMDB.
OSR.JUfAHY MAGALHÃES (PMDB-

BA. Como Líder. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, em poucas palavras, eu quero ape·
nas fazer um registro.
O PMDB, sob a Uderança do nobre Senador
Ronan Tito, vem, há muito tempo, lutando
para aprovação deste projeto. E em entendimentos com representantes da Bam:ada que
faziam certas restrições, principalmente a esse
art 5~. o nobre lider Ronan Tito teve a preocu-

pação de que se criasse a possibilidade da
aprovação desta Mensagem, porque há uma
necessidade absoluta de nós transformarmos

em lei alguma coisa. O ilobre Uder Ronan
Tito entrou em cantata çoiiLO Pr.esJ'dente çfci
República e obteve esse entendimento, para
que hou~esse um compromisso público de
Sua Excelência o Senhor Presidente d& República vetar o art 5<> _
-Este é o compromisso que está assumindo,
com o aval dos nobres üderes Ronan Tito
e_ Edison Lobão, e temos que concordar e
aceitar esse compromisso, porque não podemos duvidar da palavra do Senhor Presidente
da República.
Então, o Sr. Presidente_,_b_Qs_ toçl_os, do
PMDB, aprovando esses entendimentç>~ votaremos a favor da aprovação dessa matéria
com esse compromisso de ve_tar _o _art 59

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente,
peço a palavra, como Líder, para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (NeJson Carrieiro)
Concedo a palavra ao nobre SenadOr Itamar Franco, pelos "sem Partido" na Casa.

-

O SR. ITAMAR FRAI'ICO (MG. Para en·
caminhar a votação. Sem_ revisão do orador.)
-Sr. Presidente, SiS. Senadores, eu já disse
a V. Ex!' que eu represento aqui a maioria do
povo que não tem Partido.

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro)
- Por isso mesmo, dei a palavra a V. E){\'
como representante dos "sem partido", que
eu já int~grei em outros tempos.
O SR. ITAMAR FRAI'ICO- Muito obrt·
gado, Sr. Presidente.
Sr. Presldente, durante vários dias tentamos
chamar a atenção do Senado, respeitosamente, para este projeto do Chefe do Executivo,
relativamente ao ouro. Cóntinuamos entendendo, Sr. Presidente, que é um projeto falho
sob o ponto de vista dos interesses nacionais.
Um projeto que, evidentemente, vai_tral_ei: mais
lucros às empresas multinacionais. Mas havia,
sobretudo, Sr. Presidente, um artigo, que é
o~. nós, inclusive, apresentamos uma emenda nesse sentido, suprimindo este art. 59, e
dizíamos, na ocasião, que era absolutamente
inadmissível, quer do ponto de vista ético, politico, quer do ponto de vista constitucional, pretender-se formular norma jurídica com efeitos
retroativos. notadamente quando esta visa dar
nova qualificação legal a fatos pretéritos. Ade-

mais, 9 artigo cuja supressão defex:tdíamos
confere ao Banco Central do Brasil _o poder
absolutamente arbitrário de considerar como
operações financeiras sujeitas ao regime do
projeto aqueles negócios ou atos que assim
entender devam ser. Era um artigo, Sr. Presiçiente, dificil, e o Senado não poderia, realmente, aprová-lo.
Eis que, asswnindo, hoje, a tribuna, o Senador Edison Lobão, bem como no entendimen·
to que fiz, também, com o nobre Uder Senador Ronan Tito -já, agora, confirmado pela
Uderança do Senador Jutahy Magalhães Sua Excelência o Senhor Presidente da República assume um compromtsso- e nós, aqui,
não vamos duvidar da palavra do Senhor Pre·
sidente da República- mas o Presidente Sarney assume o -comproffilsSo......:; Senador Jutahy, quando V.~ vira o rosto e dá um sorriso,
eu já começo a lembrar que V. Ex~, um dia,
acreditou e não foi correspondido; eu me
preocupo, mas, de qualquer forma, ê a hora,
Sr. Presidente, de nós não duvidarmos, neste
momento, da palavra de Sua Excelência o Senhor Presidente da República. O Presidente
José Samey, dizem as Lideranças desta Casa,
aqueles que o apóiam, através da palavra do
Senador Edison Lobão, que vai vetar o art
59 Evidentemente, já não duvidaríamos da palavra do Presidente da República e muito menáS de V. Ex", Senador Edison. Lobão, ,que
passa a assumir, neste momento, com aresponsabilidade de Senador da República, o
aval, diríamos assim; da palavra de Sua Excelência o Senlior Presidente da República.
V. Ex' foi mais além no seu pronunciamento,
quando lembrou o requerimento de informações que ftzemos com relação à Companhia
Va1e do Rio Doce. Essa companhia, que deveria ser muito cara a n6s, de Minas Gerais, mas
que infelizmente, às vezes, se esquece dos problemas mineiros, era uma companhia que deveria ter, inclusive, a sua sede no Rio de Janeiro. Eu gostaria, até, de lembrar, Senador Edison Lobão, apenas para efeito de divagação,
neste momento
que encaminho esta matéria, Sr. Presidente, uma lira itabirana muito
famosa, de Carlos 0n)mmond de Andrade,
quando se refere à Companhia Vale do Rio
Doce dizia:

em

"Oh! rio, é doce, ah! Vale, amarga. Ai,
antes {os_s_e mais leve a carga: Quantas
toneladas exportamos de ferro, quantas
lágrimas disfarçamos sem berro!"
Essa lira de Carlos Drummond de Andrade,
S_enador Edison Lobão, nos permite exatamente que, !leste requerimento de informaçõ_es, venha a Comparihia Vale do Rio Doce
prestar ao Senado da República aquilo que
o Senado precisa saber. E através desse requerimento de informações estam-os ~rtos
que V. Ex• poderá elaborar um projeto mais
adequado aos interesses nacionais, aos pró·
prios interesses da Companhia Vale do Rio_
Doce.
Portanto, Sr. Presidente Nelson Carneiro,
em respeito aos nobres Líderes Edison Lobão,
Ronan Tito, Jutahy Magalhães e, certo de que
Sua Excelência o Senhor Presidente da Repú-
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blica vai vetar esse projeto e teremos oportu·
nidade, na resposta do pedido de informações,
de melhorar e apresentar novo projeto de interesse nacional, peço a V. Ex- a retirada das
emendas que apresentei, na expectativa, por·
tanto, de que Sua Exçelência o Senhor Presidente da República possa cumprir aquilo que
assumiu com ~s Lideranças desta Casa, de
vetaroart.n°5.
---Muito obri~ado a V~ ~

- O Sr. Ronan Tito- Sr. Presfdente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
. -Tem a palavra o nobre Senador.
O SR. RONAI'! TITO (PMDB - MG. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, verdadeiramente, recebemos uma comunicação do
Pa1ácio de que já estão preparando as razões__
do veto ao- art. 5 9, e por isso, fizemos o acordo
para a votação do projeto do ouro, que está
obstruindo a pauta há muitO tempo.
Quero aproveitar, Sr. Presidente, para pedir
a V. Ex" que fizesse soar as campainhas, para
que os Srs. Senadores que estãO nos gabinetes viessem aqui não s6 para votarmos o projeto ouro, mas, também, para que votássemos,
hoje, a indicação do Ministro Sepúlveda Pertence, _homem muito querido desta Casa. Se
os Senadores aco~~em ao plenário, teremos
quorum e poderemos fazer essa votação, hoje. De maneira que quero solidtar a V. Ex"
- desculpe a imprudência - ftzesse soar as
campainhas e convidar os senadores para que
viessem ao plenário. Agradeço a V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-

O apelo de V. EX' será ateindido.

O Sr. Mário Maia- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca..,ekO)
-Concedo a palavra ao nobre SenadOr M6rio
Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do ora·
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu
P"artido, o PDT, também participando dos entendimentos sobre o_ projeto, votará a favor
do meSmo, como está, rejeitadas as _emendas,
como está sendo proposto pelas várias Lideranças. Havia uma preocupação de uma parte
considerável dos Partidos políticos nesta_ Casa,
mormente dos pequenos Partidos, quanto à
aprovação do projeto Com a slgnificãncia eXpressa do art. 59_
Entrentanto, em decorrência dos entendi~
mentes, esse_ artigo será aprovado, mas já com
.o en~ndimento da Casa de que será vetado
pelo Presidente da República para, em seguida, ou a Casa tornar providências ou o Executivo tomar iniciativas de proposições que venham a aperfeiço_ar e.ssa J"!latéria.
A alegação é a de que oJ~aís :e_s_tá. çoropleta- mente órfão de uma legislação qu-e possa se
adequar à moVinientação e à exploração do
ouro, que se estende por várias P.,artes do Terri-
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tório Nacional, nos garinipos que estãO sendo
explorados e descobertos a cada dia, quer em
terra fttme, quer no leito do rio, como acabamos de testemunhar agora, o núinero quase
que incontável d.e balsas que estão se construindo para a exploração do ouro da aluvião
no leito do rio Madeira. Informaram-nos que

atualmente existem cerca de 3.500 balsas explorando o leito daquele rio aurifero, e que
para este verão estão já em construção quase
que outro tanto chegando aS ou 6 mil o número de balsas. Nós ficamos preocupados, irUcialmente, com essa movimentação da extra-

ção do ouro de aluvião dos leitos aos rios,
uma vez que a metodologia ainda primitiva
da extração desse minério precioso é feito empregando-se uma quantidade substancial de

mercúrio, e que esta substância, ao ser sepa-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
_:-Aprovado o ·re(luerimento, fica retirada a
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requéiineiito que Será lido
pelo Sr. Primeiro Secretário.
É l(dO e_ aprovado o segujnte
REQUERIMENTO N• 209, DE 1989
Requeiro, nos termos do art 280 do Regimento Interno, a retiraçla da Emenda n~ 3,
de minha autoria, oferecida ao Projeto de Lei
da Câmara n? 2, de 1989.
Sala das Ses_sões, 26 de abril de 1989. Itamar Franco.

rada do ouro, por métodos convencionais pri-

mitivos, é jogado na natureza e levado peias
chuvas, pelas torrentes dos riachos, ou dos
rios para o leito dos rios principais indo se
depositar no fundo destes cursos d'águas. E
que este acúmulo de mercúrio, ao fim de algum tempo, vai afetar a população de maneira
indireta, Principalmente aqueles que se alimentam de peixes que têm o hábito de habitar
as profundidades dos rios, que são os peixes
chamados de couro, onde o mercúrio está
depositado.
De modo que nessa legislaçáo também, futuramente, têm-se que incluir os cuidados e
as tecnologias adequadas para que a natureza
seja preservada, no sentido de que produtos
provenientes da tecnologia de exploração do
ouro não sejam despejados na natureza, servindo de elemento tóxicoL
Mas, para o nosso conforto, conversando
com vários garimpeiros em nosso gabinete,
ontem, eles nos informaram que a tecnologia
nesse sentido já está bas~nte: aperfeiçoada,
de modo que o dejeto decorrente da purificação do ouro, após ser amalgamado com mercúrio, deixa um resídio apenas de 5% ainda,
que é Jogado ln natura, porém se aperfeiçOarmos os métodos de exploração, numa usina
central, ficará 'praticamente isento da agressá.o
da natureza, pelo mercúrio.
De modo que, na legislação futura, devemos também introduzir esses cuidados.
De resto queremos dizer que estamos solidários com o prcijeto e o PDT vai aprovar nos
termos em que está sendo posto pelo acordo
das Lideranças.
Era essa a comunicaçáo, Sr. Presidente~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Muito obrigado, Senador.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19 ~Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

O SR. PRESJDENTE (Nelson Carneiro)
- Aprovado o requerimento, fica retirada a
ern_e_nda..
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. Primeiro Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
· REQUERIMENTO N• 210, DE 1989
Requeiro, nos termos do art. 280 do Regimento Interno, a retirada da Emenda n9 4,
de minha autoria, oferecida ao Projeto de Lei
da Câmara n9 2, de 1989.
Sala das Sessões, 26 de abfil de 1989. Ita-

mar Franco.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Aprovado o requerimento, fica retirada a
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr. Primeiro Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQCIEIUMENTO N• 211, DE 1989
Requeiro, nos termos do art 280 do Regimento Interno, a retirada da Emenda na 6,
de_m!nha autoria, oferecida ao Projeto de Lei
da Câmara n 9 2, de f989.
-Sala das Sessões, 26 de abril de 1989. -

Itamar Franco:
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Aprovado o requerimento, fica retirada a
emenda.
O SR. PRE51DENTE (Nelson Carneiro)
Está em votação a matéria.
A votação se fará sem prejuízo das emendas
restantes, contra o voto _do Senador João Menezes.
Os- Srs. que estiverem de acordo permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
-

REQUERIMENTO N• 208, DE 11!89
Requeiro, nos termos do art. 280 do Regimento rnterno, a retirada da Emenda n9 2,
de minha autoria, oferecida ao Projeto de Lei
da Câmara n9 2, de 1989.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1989. Itamar Franco.
--

- É o seguinte o Projeto aprovado:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
1'1'2,DE l989
(N9 1.516189, na Casa de origem)
De iniciatiVã dõ Sénhqr Presidente_
da. República
Dispõe sobre o ouro, ativo financeiro,

e sobre seu tratamento tributário; -O Congresso Nacional decreta:
Art 1<> o·ouro em qualquer estado_de pureza, em bruto ou refinado, quando destinado
ao mérca:do financeiro ou à execução da políticã cambial do País, em op~r_ações realizadas
com a interven.iência de instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, na. forma
e condições autorizadas pelo Banco Central
do Brasil, Será, desde a extração, _inclusive,
considerado ativo financeiro ou instrumento
cambial.
§ 1? Enquadra-se na definição deste artigo:
1- o ouro envolvido em operações de tratamento, refino, transporte, depósito ou custó·
dia, desde que formalizado compromisso de
destiná-lo ao Banco Central do Brasil ou a
instituição por ele autorizada;
_
n-as operações praticadas nas regiões de
garimpo onde o ouro é extraído, desde que
o ouro na saída do municíPiO tenha o mesmo
destino a que se refere o inciso r deste parágrafo.
§ 29 As negociações com o ouro, ativo
financeiro, .de que trata este artigo, efetuadas
nos pregões_das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, ou no
mercado de balcão com a interveniêrrda de
instituição -fioaliceira autorizada, serão consideradas operações financeiras.
Art 2? Para os efeitos desta lei, as cooperativas ou associações de garimpeiros, desde
que regularmente constituídas~ serão autorizadas pelo Banco Central do Bra_sil a operarem
com ouro.
Parágrafo único. As operações Com ouro,
facultadas às _cooperativas ou associações ele
garimpeiros,_restringem-se, exclusivemente, ~
sua compra na origem e à venda ao Banco
Central do_ Brasil, ou à instituição por ele autorizada.
- Art. 39 A destinação e as operações a que
se referem os arts. J9 e 2<' desta lei serão comprovadas m_ediante notas fiscais ou documentos que identifiquem tais operações.
§ 1., O transporte do ouro, ativo financeiro, ·para qualquer parte do território nacional,
será acobertado exclusivamente por nota fig..
cal integrante da documentação fisc~l mencionada.
§ 29 o ouro acompanhado por documentação fiscal irregular será objeto de apreensão
pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 4Q O ouro destinado ao mercado financeiro sujeita-se, desde sua extração inclusive, exclusivamente à incldéncia do imposto
sobre operações de crédito, câmbio e seguro,
ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
Parágrafo único. A alíquota desse imposto
será de 1% (um por cento), assegurada a
transferência do montante arrecadado, nos
termos do art. 153,_§ 5q, incisos) e fi, da Constituição Federal.
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Art. 59 É o B<mco_ C®.t.r~ do Brasil competente para considerar_ como operações fi.
nanc.eiras sujeitas única e excl!,..tsivamente aq

imposto sobre .operações de crêdito, câmbio
e seguro, ou relilliV<i.S a títulos ou valores mobiliários, as operaç_ões_ cQm ouro, praticadas até
a vigência desta lei, vedada qualquer tipo de
restituição.
Art. 6Q Tratando-se de ouro oriundo do
exterior, considera-se Município e Estado de
origem o de ingresso do ouro no País.
Art 79 A pessoa jurídica adquirente fará
constar, da nota fiscal de aquisição, o Estado.

o Distrito Federal, ou o Território e o Muni_cípio

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, requerimentos de destaque
qll_e serão lidos pelo Sr. 1°-Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 212, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regi·
menta Interno, requeiro destaque, para votação em s~arado, da emenda n9 1 ao Projeto
de J. .ei da Câmara n9 2 de i 989.. ·
_·
Sala da~ sessões, 26 de _abril de' f989. ~ _
Sen. João Menezes.
. REQiJEruMENTO N• 213, DE 1989

de origem do ouro.

Nos termos do art. 347, alínea b, do RegiArt 8? O fato geradOr do imposto é a primento Interno, requeiro destaque, para votameira aquisição do ouro, ativo financeiro, efeção em s_eparado, da emenda n9 5 ao Projeto
tuada por instituição autorizada, integrante do
de Lei da Câmara no 2, de 1989.
Sistema Financeiro Nacional.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1989. Parágrafo único. T rat_ando-s~ de Ouro ffsi·
Sen. João Menezes.
oo oriundo do exterior, ingressado no País,
o fato gerador é o seu desemb~raço adua.
REQUERIMENTO N• 214, DE 1989
neiro.
t'ios
terinbS_do art-..347, alínea b~ do ~egi
Art. 9~ A base de cálculo-d.o. imposto é
o.preço de _aquisição do _ouro, d~sde que deri-- - menta Intérilo, requeiro destaque, para votação em separado, da emenda no 7 ao Projeto
tro dos limites .de variação da_ co_tação vigente
de Lei da Câmara n9 2, de 1989.
no mercado doméstico, no dia_ da operação.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1989. Parágrafo único. Tratando-se de ouro ffsi·
Sen. João Menezes..
oo _oriundo do exterior, o preço de aqu[sição,
em moeda naçional, será d~tennJnado com
REQUERIMENTO N'-215, DE 1989
base no valor de merçadp d,orné.stlco na data
-~Nos termos do art._3A_7_, alínea b, do Regido desembaraço aduaneiro. _
_
mento Interno, requeiro destaque, para votaArt 1O~ _CQiltrlbui.nte do icnposto é- a instição erri sêpataclo, da emenda no 8 ao Projeto
tuição autorizada. que efetuar_a primeira aq~si
-de_ Lei da Câmara n9 2, de 1989.
ção.do ouro_, ~tivo financeiro ..
Art. 11. O imposto será pago até o último _ __:_ Sala das Sessões, 26_d_e _a):m1 de- 1989.sen.-João Menezes.
dia útil da prlmeria quinzena do mês subse~
qüente ao.da_ocorrência do fato ger:ador.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Parágrafo único. A entidade arrecadadora
- P.assa-Se à votação do Requerimento n"
repassará é)O Es.ta.do, Distrito .Federal ou Muni:
212 destaque para a Emenda n?J,..de autoria
cípio, conforme:·a prigem çlo ouro, o produto
do nobre Senador João Menezes.
da arrecadç..çãp, na proporção do est_abeleddo
Os.Srs. Sefladores que o aprovam qu_eiram
no § ?9 do art 153 da Cqn?fituição Federal,
permanecer sentados. (Pausa.)
no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando
Rejeitado.
uma cópia dos documentos de auecadação
·
O
SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro}ao Departamento Nacional de- Produção Mi- Em votaçáo o Requerimento ne 213, destaque
neral.
para a Emenda n9 5, de autoria do nobre Sena·
Art. 12. O recolhimento do imposto será
dor Joáo Menezes.
efetuado no municípi<?_produtor ou no muniOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
cípio em que estiver locali~do o estabelecipermanecer sentados. (Pausa.)
·
mento-matriz do contd_buinte, devendo ser inRejeitado.
dicado, no documento de arrecadação, o Estado, o Território ou o Distrito Federal e o
PímstDENTE (Nelson Carneiro)
Munícípio, conforme ·a origein ·do· ouro.
- Passa~se à_apréciaçãO do reqUerimento de
Art 13. Os rend_im.entos e ganhos de cadestaque para a votaçáo, em separado, da
pital decorrentes de _operações com ouro~ atiEmenda de n~ 7.
vo ftnanceiro, sujeitam-se às rnes!TlaS normas
~ Os_$_r~,_S~_nadÕres que estiverem de acordo
de incidência do Imposto de Renda aplicáveis -éi:Ueiram permanecer sentados. (Pausa.)
--aos demCl_is rendimentos e ganhos _-de capita1
. Rej~í~do.
resultantes de operações no mercado -finanO SR. PRESIDENTE (Nelson_ Carneiro)
ceiro.
Passa-se à apreciação do Requerimento n"
Parágrafo único, O ganho de capital em
215, de destaque para a Emenda de n~ 8,
operações com- ouro não considerado ativo
-de autoria do nobre Senador João Menezes.
financeiro será determinado, ;segundo o dis"' -Os Srs. Senadores que estiverem -de acordo
posto no art. 3?, § 29, da _Lei __n? 7.713, de 22
permaneçam sentados. (Pausa.)
de d&embrc de 1988.
·
Art _14. Esta lei entra em- vigor na data -~ Rejeitado.

-O-ªR.

de sua publicação, __
Art. 15. Revogam~se as disposições em
contrário.

_o SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)
..;..... Passe-se à votação em globo das emendas
ge pa_rec_er contrário.

Concedo a palavra_ ao nobre Senador João
Menezes, para encaminhar.

O SR JOAO MEHEZES PRONUNCIA
DISCURSO Q(}E, ENTREGUR Â REVISÃO DO ORADOR; SERA PUBUCADO
POSTERIORJifENTE:

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
__:_O Sen~do ouve se_mpre V. Ex- com o mél!or
ihteresse.
·
Passe-se_ à_v:otação em globo _das eine'ndas.
Os Srs. Seiladores que as aprovam, quei-ram permanecer sentados. (Pausa.)
. . Rejeitadàs.
São as seguintes a_s. emendas rejeitadas:
EMENDAN• I

Dê-se aq_a,_rl 1_? do Projeto de Lei d_aCá[nara
n? 2, de 1989, que '"dispõe sobre ó ouro, irtfvo
fmanceir.o e sobre seu.tratamento tilb~.:~tár!o",
a seguinte redaç_ão:
"Art. 1"' O ouro em qualquer estado
de pureza, em bruto ou refmado, será des~
de a extraç:ão, considerado ati"-'o ftnanceiro ou instrum~nto cambial, quando
destinado ao mercado financeiro oU à
eXecuÇão da política cambíal do País, eni·
operações reaHzadas exclusivamente
com a interveniência do Banco do Brasil
e da Caixa EconômiCa Fe-derai, na forma
e coÍ"'ldiÇôeS âUtOtrizãdaS- pero Bailéo
Central do Brasil"

EMENDAN'4

Suprima-se õ art. s~, renuri-lerando-se os
·subseqüentes.
EMENDA N•7
Dê-_se a seguinte redação ao a~ 14 do Projeto de Lei da Câmara n~ 2, de 1989, qile
"dispõe sobre o OIJro, _a!ivo financeiro e sobre
seu tratamento tributário":
-..Art.- 14. Esta lei entra em vigor na
data de sua pubUcaçáo, cabendo ao Poder Executivo regulamentá-la no prazo de
3Qdias."
EMENDA N•S

Acrescente, onde couber, ao Projeto -de Lei
dâ-tâffiara hli-2~-atn989, que' "dispõe sObre
o ouro, ativo financeiro, e sobre seu tratamento
tributário".
"Artigo - As instituições financeiras
- adquirentes de ouro de garimpo são obrigadas a participar, juntamente com as
cooperativas ou a%Q_C:iações de gc;rimpos
.regularmente constituídas, de programas
de _assistência aos garimpos e da re_cuperação do meio ambiente, na forma a ser
estabelecida em regulamento.
·
ParágrafO único. As despeSaS decorrentes da participaçãO de _que trata este
aft-..igc são consíderadªs operacionais, para fins da legislação do Imposto de Renda,
nos limites e condições a serem fJXados
em regulamento."
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Rejeitadas as emendas, a matéria vai á sanção do Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Item 2:
Votação, em turno único, do veto par-

cial aposto ao Projeto de Lei do DF n~
5, de 1988, cjUe dispõe sobre os vencimentos dos Conselheiros, Auditores e
Membros do Ministério Público do Tribu-

nal de Contas do Distrito Federal

Parte vetada: art. 4?
OSR.JUfAHY MAGALHÃES-Sr. Pre-

sidente, peço a palavra, para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre SenadOr Jutah~ ~agalhães ..

OSR.JUfAHYMAGALHÃES(PMDBBA Para uma questão de ordem. Sem revisão

do orador.) -Sr. Presidente. Queria mais uma
vez solicitar à Mesa e à Casa para que permi·
tisse o adiamento dessa matéria porque os

entendimentos ainda estão em prosseguimento e não chegaremos a uma conclusão.
Peço a V. EX que consulte a Casa para ver
se concordam com o adiamento da votação.

r-

O PRESIDENTE (Nelson CarneífO
Os
SrS.-Seiladores que estiverem de acordo com
o aCiiãmento qlteirarri permanecer sentados.
(Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-ltem3:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmar.a n~ _5, de 1989 -(n~
.L77In9, na Casa Oe oi19em), que dispõe
sobre o Plano Nacional de Informática
e Automação- Planin e confirma incentivos fiscais, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário.

A discussão da matéria foi encerrada na
sessão extraordinária anterior.
Passa-se à votação do Projeto, em turno
únfc.o.
O Sr. Roberto Campos -Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação;
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-· T e·m a palavra o nobre Senador Roberto
Campos, para encaminhar a votação.
OSR. ROBERTO CAMPOS (PDS -MT.

Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente
e Srs.. Seriadores, os .economistas são gente
ousada Dizem que eles. se especialiZam em
explicar hoje porque as teorias que não deram
certo ontem darão certo amanhã.
- -C-om--a-O!:!sadia-àe-que:SãGc:-apazes-Q&-eco·
nomlstas, p·roponho-me a analisar o Projeto
de Lei da Câmara n" 5, não sob o aspecto
econômico, mas sob o aspecto processual e
oonstitucional.
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Meus pontos de vista sobre as conseqüên·
Lei n~ 7.232,- prevê 'dols tipos de incentivos.
cias e_cobômicas da pOlítiCa de informática são
O primeiro, são os incentivos temporários do
bem conheddos. E um desastre ecológico
art. 21, que consistem da dedução, nos exercf·cios fmanceiros de 1986 a 1995, do Imposto
que retardou a participação do Brasil na corrida mundja} da tecnologia.
de Renda devido pelas pessoas jurídicas, desMas passemos à consideração do Projeto - Qe que _apliquem, diretarnente, igual imporem si. Ele consta de dois artigos. No art. 19
tância em ações novas.
se propõe que fique prorrogada por seis meSr. Presidente, esse dispositivo é claramente
constitucional, pois que o beneficio é temposes a vigência do Primeiro Plano Nacional de
rário. Durará apenas até J 995.. Já o segundo
fnformática e Automação.
Sr. Presidente, é impossível votar esse artigo
tipo de incentivos, são os de caráter permanente, listadOs no arl 13, da mesma fei, a
sem que a comissão técnica adequada do Se-saber: isenÇão do _Imposto à e Importação,
nado no caso a Comissão de Educação; Ciênisenção do Imposto de Exportação, isenção
cia e Tecnologia, Seja chamada a examinar
o Planin e avaliar as_ peripércias de sua exedo Imposto sobre Produtos lndusbializados,
cução.
isenção d_e Imposto sobre Operações Fmanceiras, deduç_õ_es para pesquisa, depredação
Em particular, entendo que deviam ser conacel~tada dos bens destinados ao ativo fiXo.
vocados ao Senado o Secretár1Ci da Ciência
Esses incentivos S_ãO-iriCompatíveis com a
e Tecnologia e o Secretário Executivo da SE1
par~ explicarem as seguintes matérias. PrimeiConstituição atual. A Lei n 9 7.232 tem que
ser revista para especificar o limite temporal
ro, qual o montante dos subsídios conc;:edidos
para quaisquer incentivos.
no·ano_passado? Segundo, qual o impacto
Dessa forma, Sr. Presidente, o art 2" que
estimado sobre a evolt,.~ção da produção?·Terceiro, qual a relação- entre o~ incentivos e o
confrrma_ in-discriminadamente os incentiYos
fiscal$, pã'dece de gritante inconstitucionalidéficit público, fator gerador da inflação?
dade. Só poderiam ser confirmados os beneQuarto, quals as principais empresas benefifícios fempofários e os não p·erni.anentes, a
ciárias dos incentivos? Quinto, QUe esclarecisaber: os do art. 2l e não os do art 13. Sei
mentos teria a SEf a prestar no tocante a duas
_gue vários dos eminentes colegas têm muito
alegac:Ias irregularidades na Concessão de incentivos? Uma alegaçãp é que_ ~gumas emmais entusiasmo pelo texto constitucional do
presas que se beneflciam dos incentivos ainda
que eu próprio. Apelo para que sejam coerennão satisflzeram aos requisitos de empresa
tes na observância desse texto.
Espero, Sr. Presidente, que ésta: argUJção
nacional, conforme o disposto no art. 12, da
de inconstitudonalidade, apesar de provenienLei rf 7 .232; a o,utrã seria a alegação de que
te de um economlsta, seja válida e radonal.
algumas empresas estão se beneficiando dos
incentivos à microeletrônica, não pela produSe desrespeitarmos, nesse caso, o texto 'cónsçâo local, mas pela revenda de produtos mititucional, estaremos compactuando com sua
demolição e justificando o 'dichote círiiCo de
croeletrônicos importados. Importação que a
SEI concedeu a caráfei ·exclusivo a deteimi·aetúlto Var9as: "As Constituições, como as
mulheres, só são férteis quando violadas".
nadas firmas em detrimento da vedação consM.uho o.Prigado. (Muito bem!)
titucional de criação de obstáculos à concor-

rêridá.

.

-

Não estamos, portanto, Sr. Presidente, em
condição de votar o art. 1~ do Projeto de L~i
rr:' 5. Seria inconcebível frivolidade fazê-fo.
Entretanto·, Sr. Presidente, minhas objeções
mãis- sérias_ s_ão aõ-art 2°. Este é patentemente
inconstitucional. Depreco a atenÇão dos constitucionallstas da Casa, sobretudo, do nobre
Presidente da Coirlis"são de Constituição ~
Justiça e Cidadania, que é, po"r -assim dizer,
~nosso güãrdião da constitucionalidade, para
o art- 171, § 1o, da CohstitU.iÇão" Federal. Este
artigo, assim reza, Sr. Presidente:
Art. 171., § 1', item i:
''Conceder proteção e benefícios especiais temporários, para desenvolver atiyidades consideradas estratégic~s para a
defesa nacional, ou imprescindíveis ao
desenvolvimento do País;''
Sublinhe-se, Sr. Presidente, a expressão beneficias espedilis-- trimpor§fíôS. É meridiano
e espero tjlle assim o reconheça o Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e Cida-

dania,

=

que ficam assim revogados quais·

quer benefícios especiais do tipo permanente.
A Lei de Informática, como qualquer outra
lei, não pode deixar de se adaptar ao novo
mandato <:onstitucional. No momento, essa

-

-

.

'.

'-

..

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar avotação.

-- õ sR. PRESIDENTE (Nelson 'Carneiro)
~-Concedo

a palavra ao nObre Senador Od
Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓM DE CARVALHO
PRONaNC!A DISCURSO Q(JE, ENTREGUE À REWSÀO DO ORADOR, SERÁ
PUBliCADO POSTERIORMENTE.
O

SR. PRESIDENTE (Nelsiin Carneiro) -

COncedei a palavra ao nobre Senador Ronan
Tito, <::orno Uder do PMDB.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Co·

mo Líder. Para encaminhar a votação sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr$. Senadores, apenas para dizer: se a prorrogação
é por seis meses, a extensão do incentivo é
por tempo determinado, portanto, não fere a
Constituição.
Muito obrigado. (~uito bem!)

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente,

peço apalavra,- pela oraem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Campos. -~
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O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS -MT.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senado_rés, gostaria apenas
de ponderar que a prorrogação de seis meses

se refere ao Planin, não se refere aos incentivos
fiscais. No texto atual, esses incentivos fiscais
seriam prorrogados sine c/ie, agravando, portanto, a definição de inconstitucloniellidade
preferida pelo ilustre Senador Cid Sabóia de
Carvalho. (Muito bem!)

--o SR. PRE$1DEN1E (Nelson Carneiro)
...:..... Corno votã o Uder do PDS? (Pausa)
- S. E>r não está presente.
Como-Vota o Uder do PTI3?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de LavOr.

O SR.AFFOl'fSO CAMARGO- Ques·
tão aberta.

- PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

O SR. PRESIDeNTE (Nelson Carneiro)
- Como Vota o Líde:r do PDC? (Pausa)
S. Ex' não está presente.
Comó votá b ·nobre Lider do PDT?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Não havendo mais quem des_eje encaminhar, em votação.
Os Sis._Senaaores que aprovam o projeto,
queiram permanec_er s_entados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o Líder do PSB?
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os Srs.--sen.adOreS Aureõ-Melfo, (rapuan

-

Costa .Júnior, Carlos De'Carli, Roberto Campos pediram verificação de quorum.
Quatro Srs. Senadores pediram ·verificação
de quorum.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço

O SR. MÁRIO MAIA~ Sim.

O SR. JAMIL HADDAD- Sim.

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro)
Como vota o Líder_ do PMB?

O SR. NEY MARANHÃO- Siin.

__ O SR. PRESIDENTE (N.elson Carneiro)
- bs SrS. Senadores já podem votar. (Pausa)
(PrOCede-se à votação.)

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
Ordem. sem revisão do orador.)-~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, é usual, -nesta Casà,
toda vez que se pede verificação de quorum,
fazer soarem as campainhas para que os Srs.
senadores acorram ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)
- Se não houver número. Em havendo número, não há necessidade. _
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, solic:ito a V. Ex' que me informe quais foram
os quatro Srs. _senadores _que _solicitaram a
verificação de quorum.
O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro)
- Foram os Senador~s Aurelo Mello, Carlos
De'Carli,lrapuan Costa Júnior e Roberto Campos.
O Sr. Jutahy Magalhães -Eu gostaria
que ficasse registrado na mesa os nomes dos
quatro Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sim, os quatro estão_ anot"dos. Na verdade,
são cinco, pois também o Senador Jorge Bornhausen acompanha.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Vai-se proceder à verificação de votação
requerida.
Peço aos Srs. senadores que ocupem os
seus lugares.
Como vota o Líder do PMDB?

J\f[onso,CaJ:nargq
~gas Rodrigues
Oirce~ Ç.:pn~i~o.

Di''<:aldo,S_,ul'4agy ..
Fernando Cardo_so
Hugo Napol~ã_o. ~ .
Iram Saraiva
Itamar Franco
·- Jamil Haddad
José Agripino
Jutahy Magalhães
Lavoisier Mai8
Leite Chavés'
Márcio Lacerda
Mário maia
Maurício C:orrêa
Mauro Benevides
- -l\1auro Borges
Ney Maranhão
Pompeu de Sousa
Ronan Tito
severo Gortu~s- - ·
Teotonio Vilela Filho
Wilson Martiris.

-dente:Pec;o

apalavra pela ordem.

"'não"

(:)sr. Jutahy Magalhães- Sr. PresidEm_te, I?eço a palavra pela ordem.

o- SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Coricedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MÀGALHÃES-(PMDBBA Pela ordem_. Sem r~ão do orador.) -:Sr. Presidente, eu peço a V. Ex" que mante-nha
aceso o painel.
O Sr." Ronan tli:õ :__Sr. Presidente, dos
quatro Srs. senadores que pediram verifica. ção de quorum , apenas dois permaneceram
aquL
Não

estou vendo também o nobre Se_nador Carlos
De'Carli e não estou vendo o Senador Rachid
Saldanha Der:zi. Dos cinco, três já desistiram.
Então, peço a V. Exl' que faça, de acordo com
o Regimento~ c_onstar que caiu o pedido de
ye;rific~ção de quorum e está mantida. a votação d~ matéJ:i_a.

O SR._ PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
"Artigo 327- VIII. Se, ao procésSãf..se
a verificação, o requerente não estiver
presente ou deixar de votar, considerarse-á como tendo dela desistido."
Somente --votaram os Srs. Senadores Ira~
puan Costa Júnior e Jorge Bomhausen e o
nobre Senador Aureo Mello não votou. Sendo
· àpena5 dois votos, o mínimo exigido- de três,
não há o que apurar.
Está aprovado.
~ O projeto vai ~ sanção.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-...:..;Passa-se à votação-em turno único do reqUerimento...

-

O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro)
..,_Vai ser feita a apuração. ("Pausa) _
Votam SIM 24 &rs. SenadorE:ls e NAO 6.
Não houve abstenções.
O SR. RONAN TITO- Sim.
Total: 30 votos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
__tlão houve quorum.
- Como v_ota o Líder do PFL? (Pausa)
_ Vou declarar suspensa a sessão por 1O miS. f:x' não está presente. _
- _-nutos e mandarei tocar as campainhas.
Como vota o Líder do PSDB?
O Sr. M.ansueto de Lavor - Sr. Presi·

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sim.

s~iu

- Diz o Regimento:

"'NÃo:;'ossRi ~ÓREs:

Od Sâbóia· de C~a]hp .
lrapuan Costa Júnior
Joi'ge Bomhausen
Mansueto de Lavor
Roberto Campos
Ronaldo Aragão.

-Quero retificar o meu voto que
e eu queria votar "sim'·.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

VOTAM "SIM" OSSRS. SE:NArioRES.:

VOTAM

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB

estoU vendo aqul o-Senador Aureo Meíió; rião

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito, pela ordem.

Abrll de 1989

O Sr. Roberto Campos- Sr. presidente,
peço- a palavra, pela ordem.

-O -SR. PRESIDEN1E (Nelson Carrieiro)
- Conc"edo a palavra ·ao nobre Senadof Roberto Campos.
OSR. ROBERTO CAMPOS (PDS -MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, eu gostaria de saber o que s_e passou, pois V. Ex- já havia suspendido a .sessão.

_O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

--0 qUe se paSsou foi a ausência de V. Er.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente._ a sessã.o já havia sido suspensa e, s6
por isso, o Senador lrapuan Costa Júnior, por
exemplo, entre outros, não estava no plenário.
V.- EX" já havia declarado o resultado da vota~
çã.o e suspendido a sessão.
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Abril de 1989

· (Suspensa às 17 horas, a sessão é rea·

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-É verdade!

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço
a palavra para contraditar.
O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Sem

revisão do orador.) --Sr. Presidente, o que
foi levantado não foi por ausência em plenário.
O que levantamos é que os Senadores que

berta às 17 horas e 6 minutas.)

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro)
-Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus
lugares.

-Está reaberta a sessão.

O Sr. Mário Maia- Sr. Presidente, peço
a palavra peJa árdem.

pediram verificação de quorum não votaram

e seus nomes não ficaram reg~trados no painel. E diz o Regimento que quem pede verificação de quorum e não vota, perde o direito
à verificação. O Regimento é daro.

O Sr. lrapuan Costa Júnior -

Houve

-

O SR. PRESIDEN1E (Nelsqn Carneiro)
Ago~:a, nós vamos votar.

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem; s_ó para um esclare~
cimento.
--
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Então, aqui seria ''os requerentes". O reqUerente passa para o plural, porque...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-:-:-V. EX' pode ter duas interpretações dif~ren
tes: s_e V. Ex~ admite que três bastam para
pedir a verificação, não pode querer que um
somente _esteja presente na hora· em que essa
verificação se realize. É preciso que, no mínimo, três dos subscritores estejam presentes
na hora da votação do requerimento de verifl_cação de votação.
O SR. MÁRIO MAIA - Então, St::_ Presidente, sugiro à Mesa que mande fazer uma
verificação de correção de redação, colocando
os requerentes. Fazer uma correção, colocar
urna errata para compatibilizar o artigo.

engano do meu Uder. Pedi verificação de quorum e meu nome se encontrava lá.

0 SR. PRESIDEI'ITE(Nelson Carneiro)Tem a palavra o nobre Constituinte.

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente,
eu votei também.

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG, pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senado~s é só par(! 1,1m esclarecimento, Sr. Presidente, sobre a questão do pedido de verificação de quorum. Estamos com
um regimento novo; um pede e três apóicim?
O qUe é que reza o novo Regimento?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-"O requerimento de verificação de votação
s6 será admissível Se apoiado por três senado·
res". De modo que, a meu ver, se fosse dito
"o requerente", seria diferente, rrias aí é o requerimento. Se vier uril . requerimento subscrito por 3 Senadores, eStá suficieilte, a meu
ver.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-De moela"que ãíjá está ditO. E Orequerente
·pode ser um líder. desde que represente mais
que três.
--

O SR. RONAN 11TÓ Ex'

Agradeço a V.

OSR.MARIOMAIA-Sim,mas,quando
não for o líder...

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

O SR. PRESIDENTE {Nels_on Carneiro)
- Quando não for o Uder, a regra geral é
que os três que podem estar presentes na
hora da ve~ficação. _

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro)
- A Mesa vai ler outra vez o· texto do Regimento.
o texto do art. 327. vm, diz o seguinte: -

"Se, ao processar-se a verificação, ou se processou a verificação- o requerente não estiver presente ou deixar de
votar, considerar-se-á como tendo dela
desistido."
A listagem dos _que votaram: Jrapuan Costa

Júnior, Jorge Bomhausen, Roberto Campos.
V. Ex'! votou? -

O Sr. Carlos De'Carli- Votei.
O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro)
- Estavam presentes e não votaram ...

O Sr. Carlos De'Carli- Sr. Presidente,
mas são só três, não seis.

O Sr. Aureo MeDo -

Pelo a palavra para

contestar, Sr. Presidente.

O Sr. Carlos De'Carli- Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameii'o}
-Tem a palavra o nobre Senador Carlos De'

Carli.
O SR. CARLOS-DE'ARLI (Pll3- AM.
Sem revisão do orador.)_ São necess~riO$ §_Qmente três Srs. Senac;lqre$,__

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A dúvida surgiu por que o nobre Senador
Jutahy Magalhães não _havia contado _9 Voto
do Senador Roberto Cainpos. Aqui, realmente,
votaram três Srs. Senadores, que foram: Ira·
puam COSta Júnior, Jorge Borhausen e Ro·
berto Camp-os. Portanto, houve o número regimental para a verificação.
O Sr. Áureo MeJio- Perfeitamente. &r.
Presidente! Além disso o regimento declara_
"o requerente",
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)Não o requerente, porque, hoje, os requerentes ~o três. O mínimo são três.
Vamos proceder à verificação.
Vou suspender a _SeS!são. por 10 minutos,
fazendo soar as campainhas.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Tem-ifpãlavra o nobre Senador.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC, pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, sobre a mesma matéria, em decorrência do inciso IV, que diz:
"0 requerimento -de verificação deVO·
taç:ão, como V. EX' leu, s6 será admissível
se apoiado por três senadores".
Fica estabelecido que o "apoiado" aqui
significa subscrito pelos_ três? Um pede
é os- dois que apoiaram é como se tevessem subS.crito também?·
O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) - Se há um requerimentO dizendo
que o requererite sérá apOiado por três
senadores...

O SR. MÁRIO MAIA - Subentende-se
que está subscrito pelos três.
Agora, ó inciso X diz o seguinte:
Se, ao processar-se a verificação, o re·
querente não estiver presente ou deixar
.de votar; considerar-se-á como tendo dela destinado.
Então, nós queríamos que ficasse também
da combinação
do inciso X com o IV, uma vez que aqui fala
no singular "o requerente" e, lá em cima, diz
que os subscritores, que são três.
e_~beledâa _a- cOnceituação

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Veja V. Ex!. o art 327, item II:
"O voto dos líderes representará o dos
seus liderados presentes... "
Basta o voto dÕ líder, permitindo a declaração de voto em documento esCrito a -ser
encaminhado à Mesa para publicação.

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, ainda sobre essa questão, gostaria...

O SR. MÁRIO MAlA - Para coinpatiM
bilizar a redação;'deveria estar no plural aqui,
os requerentes.
O Sr. Aureo MeDo- Sr. Prestderite, peço

a palavra, pela ordem.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden~
te, pela ordem.
O SR. PRESIDENIE (Nelson. Carneiro)
Não haverá prejuízo algum.
. .
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães. . _ _
--_

-

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDBBA Pela ordem. Sem revisão do orador.)Sr.Presidente, parece-me, não tenho de cabeça, não tenho o número, mas me parece que
existe no regimento um artigo que fala que
os requerentes são todos os signatários de
um requerimento.
Então, se para a verificação dequorom exige-se o requerimento de três, a expressão "o
requerente" compre-ende os três, que têm que
estar presentes. Não há nem a necessidade
de se fazer modificação na concordância.

O SR. PREsiDENTE {Nelson CéÍrneiro)

- É. Isto é_ de autoria do regimento, não há
dúvida alguma.
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O Sr. Fernando Henrique Cardoso Presidente, peço a palavra pélra uma ques~
tão de ordem.

-A--votação jâ foi feita e o projeto, aprovado.
liouve um pedido de verlf1ca:ção e vamos agora votar se_ ratifi_camos _ou não a dec:isão ª'nterior.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
:___Concedo a p8Javra ao nobre Senador Jutahy_ Magalhães.
- -

o Sr. Carlos oe•Carti -Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

.BA) -: Vamos· verificar quem na,o votou: o

Henrique Càrdoso.

O SR. FERNJ\NDO ltERI'IIQUE CARDOSO (PSDB - SP. Para uma questão ,de
ordem. Sem revisão do oradOr.r--- Sr. Pr~si~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra o nobre Seru1;dor Carlos De'
~arU,_pa.ra -~a_q~~~ãci cte ordeJT!·

dente, queria manifestar o rr•gu ponto de vista
de que, na verdade, o Senador Mário Maia

O SR. CARLOS DE'CARU (I'TB- AM.
Para U_!D.?I: ~~stão d~_ O(d~~ _Sem revisàp do
orador.)-:- Sr. P~esi_Çenfe, so111os trê~--~e estamos pedindo verificação de i:[uoium. -Então,
é o Senador Roberto Campos, o Seriador Irapuan Costa JúilTOr--e eu, J:>orque o Senador
B_omb_a_u_~ _r~u-se dO plenário.

Sr~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Com a palavra o nobre Sen.,_@r_Femando

tem razão. Aqui

se diz "o requerente" e ao

apoio de mais três senadores. e a presença
requerida é do requerente. Pode ser que isso
seja uma incorreção nossa mas a presença
requerida ê a do requerente, os outros são
apenas para encaminhar e apoiar. É a minha
opinião. Mas, como V. Ex" entende _muito mais
do Regimento eu só queria anotar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-A Mesa foi autorizada a fazer as correções
e as fará nesse sentido, para que estejam pre·
sentes, no mínimo, três senadores qll~ tive_!~m
requerido a verificação.
O Sr. Aureo Mello -Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Com a palavra o nobre Senador Aureo Me·
Uo.

O SR. AUREO MEf..LO PRONUNCIA
DISCURSO OOE, ENTREGUE: À REV!&iO DO ORADOR. SERÁ POBUCADO
POSTERIORMENTE.
. .
.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A vingar a tese do nobre Senador Aureo
Mello, voltaríamos ao passado, antes da reforma do Regimento; bastaria- um senador pedir
a verificação d~sde que dois apoiassem. Então, se diria que era o requerente que seria
apoiado. E, o que se diz, aqui, é que o r_equeri·
mento é apoiado; o requerimento é apoiado
por três senadores.
~·
__ _
Portanto,__ quem apresenta o requerimento
são os três senadores. Ele, sozinho não pode,
nenhum sozinho pode compárecer à verificação e validar essa verificação. Acho que a Mesa
interpreta o Regimento, porque- n-enhum texto
pode ser interpretado isoladamente; toda lei
é interpretada em conjunto, um dispositivo em
harmonia com os outros. A intenção do leg[s..
lador, o que nós votamos foi exatamente para
evitar que um só senador paralisasse o Senado
através de verificação. Desde que três peçam
a verificação e os três estejam presentes, esses
três têm direito. Se não estiverem presentes,
a verificação cai.
O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, podemos votar?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Podemos votar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Vamos proceder à verificação de votação
so\ic.:itada.
Srs. Senadores, queiram ocupar os seu_s lu~

gares.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Estamos tonre-rindo; o Senador Aureo MeUo está pteSente,-ehtão sao quatro, e não só
três.
O SR. PREsJDEriTE (Nelson Carneiro l
-Os S:rs. Sen_adores já podem votar. (Pausa)
· (Procede-se Jà votação.

. VOTAM "S/M""OS SRS. SEI'{ADORES:
Alfredo campcis .
Chagas Rodrigues
Dirceu ca·r'beiró
-DivatdO SurUaQY
Fernando Henrique Cardoso
Hugo Napofeão
fram Saraiva
Itamar Franco
Jamil Haddad
José Agripino
José Fogaça
JUtahy Magalhães
Lavoisier Maia
Leite Chaves
Louremberg Nu.nes Rocha
Mansueto de Lavor
Mário Maia
Mauro Borges
---· Nabor Júnior
Nelson Wedekin
Pompeu de Sousa
Ronaldo Aragão
"Rona'n Tito
RuyBacelar
Severo GomeS'
TeOtohio Vilela filho
Wilson Man'tns. --

. VOTAM "1YÃO" OS SkS. SENADORES'
Cid Sabóia de carvalho -

-

Irapuan COsta .Júnior" __
J.oiía Calmofl
· --~

JoãoLobo
JoãoLyra
_Loudi--al Baptista
Roberto CamPos.

1\BSTrn-SE DE VOTAR OS SRS. Si;" NA-

DORES,

Carlos de 'Carli
F'randsco Rollemberg.

O Sr. Jutalty Magalhães -Sr. Presidente, peÇo a palayra.

O SR. JuTAHY MA<W..HÃES (PMDB-

Senador Aureo Mello está presente; conta para
o quorum. cQffi o Senador Aureo Mello_ presente e V. EX~", o número é 38. Peu quorum.
O SR. PREsiDENTE (Nelson Carrieirõ)
_:_Há quorum na Càsa, há 39 Srs. SenadÕtes.
O Projeto foi aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovadO. PROJETO DE LEI DA cAJo1ARA
N•S,de 1989

(N~ 1:771/89,_ na ~s~ de origem)

Dispõe sobre o Plano Nacional de
Jnfonnâtlca e Automação - Planln.
e confinna Incentivos fiscais.
O Cortgressd Nacional d~reta:
,
Art. 1~ Fica prorrogada, por 6 (se:is) _ll)e·
ses, a vigênC_ia do I Plano Nacional de_ Informá'
tica e_AutÕmação ---: Planin. . . . : .
Art. 2~ Para os .efeitoS do previsto no §
1~ do art. 41, das Disposições Constitucio.n.ais
Transitórias, fiCam Confirmados os incentiy-çs
fisCais c_ohtidos na Lei 11" 7 .232, de 29 d.e o,utUbro de 1984 e Lei n~ 7 .646, çie 1 de d~~mQro
de 1967.
· ·
Art. 3~ Esta lei entra em.vigor na dé!~ de
sua publicação.
--~----- ___ . __
Art. 49 Revogam-se as disposições ern
contráriQ_.
"

e

O Sr. lrapuan Costa Junior - Peço a
palavra, Sr. Presidente, para dedaraçãode-voto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cánieirà)
- Concedo palavra, pà:r8 üma- declaiaçâo
de voto, ao nobre :?~nadar lrap_uan_ C_osfa-Ji.Inior.

a

O SR. IRAPUAI'! COSTA JUNIOR
(PMDB -:- GO. Para declaração de voto._ &em
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ eu gÕsÍaria, de deixàr registrád6__aqui,
que a responsabüidade desta Casa é fnuit.O
grande, :rla concessão de bene~cios que, fatalmente virªo a ocorrer com o dinheiro-da Nação, para aigun1as poUCas emPreSas. o qUe
.,é pior, de maneira_ flagrantemente inconstit\.1·
cional. E quem diz isSo nãci so\.1 eu: ê: uma
pessoa mutto mais qua1ificada para faz.ê-lo,
qÜe é o Presidente da Comissão de Consti·
tuição e Justiça e Odadania desta Casa. Essa
_é a declaração de voto que eu queria fazer.

e

_ o s&. PRESIDENTE (Nelson

éameiro)

-ltem4:
Votação, em turno únlco, do Requeri·
menta no 206, de 1989, de autoria dos
Líderes Jam~ Haddad, Mário Maia, _Marcondes Gadelha, Ney Mara"nhão e Chagas
Rodrigues e do Senador ll:arr}ar Franco.
solicitando, nos termos do art. 371, alínea
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c, do Regim~nto Interno, urgência para

o Projeto de Lei do Senado 0 9 28, de
1987, do Senador JamiLHaddad, que de-

Ainda há pouco foi divulgada uma pesquisa
jntemadonal, promovida pela União dos Bancos. Suíços, que indica o padrão da rem une-

fine o crime de tortura e dá ot.,lb:as provi-

ração de professores primários no mundo. No

dências.

Canadá,

na Alemanha,

rtos Estados Unidos,

Em votaçáo.
na Suíça e no Japão o professor primário receOs Srs. Senador(:s qUe a_-aprovam, queiram-- be_salário anual que- Varia,--em dólares, de _32
permanecer sentados. (Pausa.)
mil em Chicago a 57 mil em_ Genebra. No
Aprovado.

Aprovado 0 requerimento, 0 Projeto de Lei
do Senado, no 28, será íriclUído em_ Ord_em
do Dia na 4• sessão ordinária subseqüente,
nos termos do art 380; lnciso D, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-ltem5:
Discussão, em turno único, do Projeto_
de Resolução no 184-, de 1988;- de autoria
da Comissão Diretora, que dispõe sobre
o funcionamento do Pecúlio do_ Senado
Federal e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
A matéria constou da Ordem do Dia, de
11 corrente, tendo a discussão adiada a requerimento do Senador Mauricio Cõrrêa, para a
presente sessão. Até essa data, algumas pro·
posições foram incluídas em Ordem do Dia,
pendentes de parecer porque se __ aguardava
aprovação do Projeto de Resolução que adaptava o Regimento Interno às novas disposições
constitucionais, e a definição das atribuições
das Comissões perrhanentes já previstas pelo
citado projeto.
Com a promulgação, em 19 deste mês, da
Resolução n" 18, de 1989, e estando em pleno
funcionamento a Comissão de Constituição
e Justiça e Odadania, à qual foi a matéria
despachada, a Presidência encaminhará o
Projeto de Resolução n" 184, de 1988, ão.seuexame, retirando-o, em conseqüência, da pauta dos trabalhos, devendo aquela Comissão
examiná-la à vista das -disposições contidas
no art 95-B do novo Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nels_on Carneiro)
- Encerrada a matéria constante da Ordem
do Dia, voltamos- à lista de oradores. Há
oradores inscritos,
Concedo a palavra ao riobre Senador Mário
Maia.
O SR- MARIO MAIA (PDT -AC. Pronun·

cia o seguinte discurso.)- Sr. Presi9ente, Srs.
Senadores, como tem sido dito por numerosos e dedicados edl.!~dore_s, a educação
é entendida nos países desenvolvidos como
uma ampla e arborizada avenida. Numa das
margens desta avenida é o r~inÇ~dQ. da cultura.
Na outra margem impera a economia. E é
assim que a educação atua em todos os países
que superaram a barreira do subdesenvolvimento: de um lado, as tradições, os hábitos,
os costumes. as ~rtes, a língua, a çultura de
um povo; de outro lado,-ª-- produção _eo::;onômica. Estes são os balizamentos da educação.
N. estão os fatores determinantes que a política
educacional obedece em todos os países do
primeiro e do segundo mundo.

BraSil, o_ salário anual do professor está ao
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sem fim._ I:: preciso interromper e imediatamente esta linha de mediocridade adminiS·
trativa, caso contrário, o preço que a nação
pagará na futuro- será infinitamente superior
aos elevados custos sociais que o povo brasileiro vem_ pagando há muito. É preciso que
alguma coisa seja preservada. No aspecto da
educação, pelo menos os professores devern
ser preservados. Que não sejam desagregados, que seja feito um mínimo para retê-lOs
com honra, com respeito. A educação não
pode ser o leito, onde desaguam todas as frus·
trações e incapacidade do Governo.
Por tudo isto, Sr. Presidente .e Srs. Senadores lanço -o" riieu apelO daqui:"
- Mais verbas para a educação!
-Melhores salários para os professores!
Muito obrigado. (~uito bem!) _

redor de·· 1:600 dólares --no Estado do Rio
de Janeiro-- isto é: de 20 a 35 vezes menor
que o do colega do Hemisfério Norte.
Em nosso País a educação nunca foi levada
a sério. Nunca obedeceu a esses balizamentos
da cultura e da economia, Sempre foi atrelada
a interesses multinacionais. Quando não era
o interesse_ da Igreja, através dos jesuítas, logo
depois do descobrimento do Brasil, era o interesse da Corte de PortugaL E assim foi por
(Durante o discurso do Sr. Mário Maia
toda a vida, até culminar, recentemente, com
O Sr. Nelson Carneiro deixa a cadeira da
interesses económicos e cultur.ais dos países
Presidência que é ocupada pelo Sr. Pomdesenvolvidos, em detrimento de nossos própeu de Sousa.)_
prios interesses, a exemplo do Acordo MECIU-SAID.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Hoje, a educação brasileira es_tá ao aban- Com a palavra o nObre Senador Ronan
dono. É certo que a nossa já ultrapassou os
Tito.
limítes do conjuntural e nos encontramos à
deriva no maremoto da crise estrutural. NosO SR- RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
sos grandes problemas, Portanto, não são ex- .ordem. S~ revisão do orador.) -Sr. Presiclusivos da educação. No entanto, o mais amdente, Srs. Senadores, quero fazer um apelo
plo, rápido e certeiro caminho para a supera- à Mesa para que se marque uma sessão exção da crise brasi1eira_é por certo da educação.
traordinária-para amanhã, se possível no perfoSabe-Se qUe-este é o caminho de maior renta- _do da manhã:, para que possamos votar a lebilidade e no mais curto praz:ó.
gislação eleitoral que foi aprovada na Câmara
__ é: preciso não ter dúvidas a esse respeito. dos Deputados, por acordo de Lideranças.
TodOs-os paíse-s ào mundo desenvolvido, sem
Todos os Partidos com asse-ritO nãquela Cauma única exceção, atingiram a esses patamasa, na Câmara dos Deputados, aprovaram o
res de riqueza através da educação de seus
projeto julgando-o bom.
povos. Na década de cinqüenta, a renda per
Dessa forma, quero fazer este_ apelo ao Pre·
cdpit<~ japonesa era idêntica à brasileira. Por
sidente, no sentido de que marcássemos essa
-que-,-então, 65- desníveis hoje verificados? A sessão extraordinária para amanhã. Comprodiferença da renda per capita entre o Brasil
ineto-me a· colher a ·anuência dos outros Lídee o Japão é de 14 vezes! Por quê? A resposta
res, devido à urgência.
está na educação. Não se des_envolve tecnoO SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sou5a)
logia e tampouco ciência sem educação. Na
-A Presidência esclarece ao nobre Líder do
verdade_, sem educação não se consegue nem
PMDB de que isso já foi objeto, inclusive, de
mesmo copiar tecnologias.
um informe da Mesa de uma comunk:ação
A educação no Brasil é, talvez, a maior vítima
da Presidência, hoje, na parte inicial desta_ ses:d_o desânimo e da descrença que se_abateram
são, de que amanhã, dia 27 do corrente, às
sobre o País. Além de sua completa disso1O horas, haverá sessão conjunta do Co~gres
dação d€ nossa realidade <:uiturãf e econôso Nadonar, destinada a comemorar o dia
-mica, a Política Educacional brasileira, há séuniversal da classe trabalhadora, a ser celeculos,_ humilha o mestre-~sc:ola, o professor,
brado no dia 1e de maio próximo. De modo
o auxiliar de-- ensinO- com sàlá_rios incompaque isso impossibilita uma sessão extrador·
tíveis com a dignidade da pessoa humana.
dinária.lncluiremos a matêria na pauta da sesPor o_utroJado, ~sses quadros, esses recurordinária, na parte da tarde. E 11 Mesa
SPs huinanos reSpeitáveis são submetidos a são
faz um apelo a V. Ex", como Uder do Partido
conjunturas, _circuns~qçiais, a crenças e teorias econ9roicas de autort~~des passageir~s majoritário, que mobilize a sua tropa para dar
número:
nos cargos que ocupam, mas perenes _1?-0S
ffiãJeffCio:S qiie causam-- à _educação, à juven-O SR. RONAN trro - Agradeço _a V._
tude e ao próprio País.
EX' convido os companheiros e encareço aos
Cada_ ano que passa nesta desordem educaSenadores que estão nos seus gabinetes que
não deixem de estar -presentes amanhã, na
cional representa décadas_ de atraso.
É preciso valorizar a educaÇão no Pais. De
sessão do Congi'essó Nacional, quando o Seimediato, o ponto mais fraco dessa cadei.ã de
fiador Mansueto de Lavor fará _um pronuncia. carências é o professor. Alguma co!sa tem
mento a respeito do Dia do Trabalho. Tenho
Qu_e ser feita. E alguma coisa tem que ser
certeza dei_que a Casa será brindada corn expreservada neste GovernO. O fracasso gover-- c-epciofial âiscurso e, por isso mesmo, convido
a todos os Srs. Senadores que não percam
namental não pode ser uma linha horizontal
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a sessão amanhã. A cJasse obreira do Brasil
bem a merece, pois é muito sacrificada. Por
isso mesmo, amanhã teremos a comemora~
ção, por antecipação, do "Dia do Trabalho".
O apelo fica aos Srs. Senadores que estão
nos gabinetes e aqui neste plenário, para que
estejam presentes amanhã, na sessão extraordinária, a firii de que possamos apreciar a
indicação do Ministro Sepúlveda Pertence que,

sei, será com a- unanimidade da Casa e, por
isso mesmo, estamos precisando apenas de
quorum para que votemos amanhã...
O Sr. Mauro Benevldes- Permite V. EX'
um aparte, nobre üder?

O SR. RONAN lTfO- Pols não!
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Uder,
apenas para assegurar à V. Bc' que, amanhã,
aqui estaremos para participar dessa sessão
magna, com a qual o Congresso Nacional antecipa a comemoração do Dia do Trabalho.
rendendo a homenagem de apreço àqueles
que, diuturamente, com a sua labuta, constroem a grandeza do País. Eu, corno liderado
de V. Ex~. atendendO ao seu apelo e à convocação da Mesa, terei imenso prazer de participar desse acontecimento que vai assinalar,
sobretudo, a identificação do Senado da República, do CongresSo Nacional; coin. uma data
para a qual convergirão no dia ] 9 - e n6s
vamos comemorar com antecipação - as
atenções e, mais do que as atenções, as esperanças e o reconhecimento de toda a comunidade brasileira.

O SR. RONAN nro •- Agradeço penhoradamente a V. EX' e convido os outros
companheiros a estarem todos presentes
amanhã para essas duas sessões, a do Congresso e à tarde, a do Senado Federal, a ftm
de que possamos aprovar o nome _de Sepúlveda Pertence para MinistrO do Supremo Tri-

bunal'federal,
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O apelo de V. Ex', é subscrito pela Mesa
que faz um apelo a todos os Srs. Senadores,
para que aqui estejam presentes, não só para
votar a matéria da eleição presidencial, que
é capital, como votar a indicação do novo Ministro_do Supremo Tribunal Federal. Devo cU·
zer ao nobre líder do PMDB que este eventuf~
Presidente usou a expressão: 'V. Ex' mobilize
a sua tropa", em sentido jocoso, V. Ex' nih')
é comandante, é Líder; a sua Bancada nãc.
é de- praça âe pré_,~.~.Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy

Magalhães,
O SR. JUfAHY MAGALHÃES (PMDBBA Pronuncia o segUinte díscursO.)- Sr._ Presidente, Srs. SenadOres; nOS-meus 30 aflos
de vída pública; tive ocasião de acompanhar,
às vezes apenas como assistente, outras influindo, e outras, mesmo, protagonizando, diversos acontecimentos politicas e sociais de
meu tempo.
Foram muitas alegrias, e, támbém numerosas dece-pções. Muitas surpresas: algumas
agradáveis. outras não. Jamais, entretanto, fui

praticante do pessimismo mau-agourento,
nem tampouco do otimismo ufanista. ambos,
cada qual a seu modo, propridadores da inércia, da falácia e ela inação. Pelo contrário, com
um pé no sonho e outro na realidade, sempre
procurei agir realisticamente, na esperança de
contribuir, com meu trabalho, para o atingi~
menta das soluções dos dificeis problemas
enfrentados por nosso povo, seja meu sofrido
povo baiano, seja meu sofrido -povo nordes-tino, seja meu sofrido povo brasileiro.
Sei que não sou o único homem digno que
pro_curà trabalhar, em sua área, a seu modo,
para a construção de um Brasil melhor. Sei
que somos muitos. Mas como é dura nossa
luta! Os gigantes que temos pela frente, a nos
desafiar, não são moinhos de vento.
Há um ideaJ que nos guia, os que pensamos
desta fq_r:ma: é a bus_ca da Justiça, tanto a
justiça-para o indivíduo, quanto a justiça em
sua realização social, duas faces inseparáveis,
as quais, isoladamente, jamais poderão concretizar o ideal que perseguimos.
Como já disse, não sou pessimista. Acredito
na capacidade do homem brasileiro em superar-se a si meSmo ria busca de solução para
seus graves problemas, de forma digna, ho·
nesta e equilibrada. Mas como tenho me surpreeildido, ultimamente...
É de assombrar a constância com que o
desrespeito à lei e aos direitos individuais dos
cidadãos vem vicejando e crescendo em nosso País.
É de espantar a tolerância com que a maioria dos cidadãos, mesmo aqueles investidos
de autoridade, do poder dever de lutar para
-que essa situação seja modificada, tomam
contato com -ela e a aceitam.
Temos problemas sociais seriíssirrlos. Temos ptoblemas econômlcos de gravidade. Temos uma crise política em marcha, agudizada
pela interminável continuidade do chamado
período de transição, que não crcaba nunca.
Mas temos, como suporte, alimentador e agravante de todos esses problemas, uma insuportável de9en-efescênda moral, uma inconsciência, uma ausência_ de solidariedade, um salvese-quem-puder, um individualismo exacerbado, um descaso com a le~ uma falta de visão
integrada dos problemas que atingem nosso
País, exigindo resposta.
Um exemplo desse clima de iniqüidade pude ver; há poucos dias estarrecido, na televisão. o noticiário mostrou um trecho da rodovia Belém-Brasília, destruído pelas chuvas, formaii~õ-U!TibU:fãCO CheiO Cf'ãQlia, interrompendo a passagem pela pista. Vários passageiros
.de. ônibus, sem condições de ficarem retidos
vários dias, aguardando o conserto da rodovia,
arriscaram-se a passar para o outro lado. Para
__tanto, passann por dentro -d'água, arricando
a v:lda, agarrados a uma corda presa de cada
lado do buraco. Pois bem, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o indivíduo que era o dono da
corda e colocou para permitir a travessia, cobrou de cada usuário a módica quantia de
-cinco CruZados noVOs! Cinç:c;i cruzados novos,
Srs. Senadores, para ficar encharcado e arriscar a vida. Sem tocar no problema mais sério
dessa situação toda, que ê a ausência de con-
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servaÇão CGS eStféidas, e a omisSão da Poltcia
Rodoviária, que deveria estar presente para
auxíliar essas pessoas, eu pergunto· apenas:
aonde foi parar a solidariedade? Como podemos assistir calados à exploração desumana
do desespero alheio?
.Não é à-toa que muitos entendem que o
problema de nosso Pafs, hoje, é, acima de
tudo, moral. Diz-se mesmo que, antes d9 pacto social, prc 'sarnes é de um pacto moral,
pois- não há
nfiçmça,- não há sinCeridade,
não há respeito, não há altruísmo, não há desprendimento.
Há, também, quem diga que a falta de justiça em nosso País é a origem da corrupção
que grassa em todo o território nacional, pois
ninguém é punido.
De fato, se há um remédio que pode fazer
com que reencontremos, ainda que paulatinamente, nosso caminho, esse remédio é, sem
dúvida, o da educação, o do respeito à leL
o da aplicaçáo incondiciOnal da justiça.
Mas a administração desses remédios é,
também, um processo éiddentado e difícil.
Ainda há pouco tempo-, cruando da argüição
pública do Procurador-Geral da República, em
ComiSsão desta Casa, indaguei de S. EX' as
providências que a Procuradoria estaria to~
mando a propósito de representação em ação
penal que dirigi àquele órgão, solicitando a
promoção de ação de injúria, junto ao Supremo Tribunal Federal, contra o Ministro de Estado das Comunicações, que me enviou telex
com-graves-ofensas à ininha pessoa.
Fui informado, então, que o assunto ainda
estava sendo examinado pela Procuradoria o
que me levou a protestar, indignado, pois tal
derng_ra consumiu o prazo legal de seis meses
que O-CóC:iiQ:o Penal fixa para a_ formulação
de queixas nas ações penais privadas. Ou seja.
se o Procurador-Geral vier a entender que n&o
cabe contra o Ministro a ação pública, terei
sido vilipendiado em meu direito, pois já nlío
há prazo para o ingresso Ue uma ação priw:da.
Esse meu protesto, feito erri um pi~
composto, em sua quase totalidade, por cultores do direito e da justiça. passou praticamente
despercebido, numa prova de corno já aceitamos pacificamente o desrespeito aos mais ccmezinhas direitos de cada cidadão.
Há poucos dias, em meu Estado, parti_cipei
de programa (Video-Oip"), sobre a administração do Governador Waldir Pires, que seria
transmitido por todas as emissoras locais.
Qual não foi minha supresa ao ver cp..1e a -!V
Bahia, devido à minha participação, censurou
totalmente o programa, deixando de levá-lo
ao ar Sem explicação nenhuma,
Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fizemos uma Constituição ãmplamente democrática, que procllréiú dar a máxima abrangência
ao direito de eJqJréssão, proibindo todo o tipo
de censura ideológica ou artística sobre os
meios de comunicação, para sermos vítimas
de alguns dos proprietários desses mesmos
meios, que censuram-nOs põr riossãs posições políticas, violando frontalmente o direito
de inrormação da população!
Essa é uma situação que não pode, não
deve e não vai continuar! O Côngresso Nado-
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nal, e espedalmente o Senado Federal, a cujos
membros me dirijo, não pode compactuar

com essa situação de abuso, desrespeito e
ignomínia.
Nós temos várias formas para agir. Em primeiro lugar devemos trabalhar arduamente
para confeccionar as leis que vão disciplinar
nosso novo ordenamento constitucional, bus-

cando ordenar de forma mais democrática

e justa possível -nossa sõdedãde.- _
Em segundo lugar, cabe a nós, com nosso
trabalho desinteressado, voltando ao bem-estar social e à garantia dos direitos fundamen-

tais do cfdadão, darmos o exemplo de que
a Nação tanto carece e mesmo exige de nossas autoridades, neste momento.

E, finalmente, com a cbta"gem dos que nadã

Por _esse motivo, toma-se indispensável a
imediata atuação dos Ministérios do Interior,
da Sal!_ç:le, da LBA e outros órgãos governamentais~ visando a atenuar os efeitos da calamidade que desabou s-obre São Cristovao _e
Laranjeiras, encaminhando para esses municípios recursos suficentes para aquisição de
medicamentos, alimentação e assistência méclica, a1ém dos auxílios para reconstrução _das
casas e monumentos danificados.
São estas as razões pelas quais dirijo aos
ilustres Ministros João Alves Filho e Seigo Tsuzuki um veemente apelo no sentido de que
os órgãos especializados dos respectivos ministérios acudam os habitantes e as prefeituras
daquelas cidades sergipanas, proporcionando-lhes os recursos que já foram solicitados
pelas autoridades estaduais e municipais.
Era esta a sucinta comunicação que desejava fazer nesta oportunidade. (Muito bem! Palmas.)

têm a temer, por que falam em nome de seus
eleitores, de seu povo, cabe-nos denunciar
desta tribuna, e em todas que estiverem disponíveis, todas as violações aos direitos individuais, aos direitos sociais, ao nosso ideal de
justiça! Repetidamente, incansavelmente, in·
O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa)
dignadamente. Indignadamente, repito, e não
- CóilCCOO a palavra ao nobre Senador Maucom a tolerância e aceitação passiva que vem
ro Benevides.
marcando a atuação de tantos que tinham
de agir de modo diferente. E que seja esse
O SR. MAURO BENEVJDES (PMDB - .
meu compromisso. Porque, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o dia em que eu perder a - CE P"rõnuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a avicultura cearense
capacidade de me indignar, não terei mais
atravessa, na presente conjuntura. crise das
papel a cumprir nesta Casa.
mais dramáticas, para cuja sUperação_ está
Era o que tinha a dizer. Obrigado. (Muito
sendo reclamada a ação imediata do Governo
bem!)
federal, através do Ministério da Agricultura.
A inexistência de abastecimento do prinO SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
cipal insumo da ração avícola, no caso o mi- Coricedo a palavra ao nobre Senador Lou- _
lho, tem sido fator de angustiante inquietação,
rival Baptista.
sem que as autoridades competentes hajam
adotado, até agora, medidas saneadoras, caO SR- LOURIVAL BAPTISTA (PFL pazes de corresponder à deme~nda do produto.
SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PreSobre o_ã.Ssunto; ãliáS, recebi longo telex
sidente, Srs. senadores: ãs chuvas que estão
do vic:e-Govemador Francisco Castelo de Casassolando grande número de municípios no
tro, com minucioso relato das dificuldades exCeará, na Paraíba e em Pernambuco atingiram
perimentadas pelos avicultores do nosso Estambém, com a mesma intensidade, o Estado
tado.
de Sergipe, provocando grandes inundações.
Eis a-íntegra do referido telex:
Em São Cristovão, o rio Paramopama trans"Retransmito Vossa- EXceiêTtcia telex
bordou, havendo 25 casas danificadas com
enviado nesta d8ta ao Excelentíssimo Se75 famt1ias e cerca de 270 pessoas desabrinhor Ministro lris Rezende:
gadas. O Prefeito Laura Rocha toinou proviCurrtpnmentãndo~ó, -trago à considedências no sentido de socorrer essas pessoas
ração necessária e judtdosa de Vossa Exem prédios da Prefeitura, fornecendo-lhes ali- celência assunto que respeita aº momenmentação e remédios.
_
_ __
to de extrema gravidade por que atraEm Laranjeiras, a enchente do rio Cotin- ·
vessa a avicultura de nosso Estado. Perguiba invadiu grande trecho da cidade, danificando casas e monumentos históricos, além
mito-me •. destarte, alinhar, abaixo, os se:guint~s itens:
de desa1ojar 375 pessoas.
a) inexiste abastecimento do principa1
Também o Prefeito Antonio Carlos Leite
Franco, no limite das escassas possibilidades
insumo da ração avícola- milho- cuja
participação é da ordem de 65 por cento;
da Prefeitura, a1ojou as fam_fUas desabrigadas
b) os produtores vem adquirindo o
em prédios do Estado e da municipalidade.
produto_ na região Centro-Oeste que, pelo
O Governador Arlton!o Carlos Valadares,
acompanhado do Secretário Luis Eduardo
valor da saca de 60Kg, mais f.r~te e impostO, chega a e~te Estado por NCZ$ 12,50
Costa, João Machado Rolemberg, José Sizino
da Rocha e Léo Filho, visitou as duas cidades.
(doze cruzados novos e cinqüenta centa·
vos);
Ocorre, no entanto, que os prejuízos e danos
c) os produtos avícolas foram tabelaprovocados pelas enchentes são de grande
dos nos mesmos níveis da região acima
vulto, ultrapassando a limitada capacidade dareferida, onde uma saca é comercializada
quelas prefeituras e _do próprio Governo Estaa NCz$ 7,ÓO (s_ete cruzados novos), o que
dua1 no sentido de socorrer as familias desa-representa uma diferença acentuada en~
brigadas.
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tre as regiões produtoras, e um tratamentO irtexpllcavelmente discriminado;
d) a população nordestina tem como
maior alternativa ou melhor opção para
suprimento de suas necessidades prot_éicas os produtos avícolas - frangos e
ovos- mais acessíveis ao seu já exaurido
poder aquisitivo;
e) portaria assinada por Vossa Excelência determinada um preço de intervenção na base de NCz$ 9,08 (nove cruzados
novos e-oito centavos) por saca de 60Kg;
I) necessidade imprescindível à segurança do abastecimento do produto em
lide com a região Nordeste, para que este
segmento, vital e importante de nossa
economia, emerja da cdse atual.
Em face do expostO, venho encarecer
a Vossa Excelência que seja determinada
a necessária e pronta renovação de estoques de milho da CFP para o Nordeste
ou a alteração nas tabelas de preço na
proporção dos custos que _foram elevados.
Certo da acolhida ao solicitado,_ienoVo
a Vossa Excelência meus sentimentos de
elevada estima e distinguido apreço.
Atenciosamente, Francisco Castelo de
Castro- Governador do Estado do Ceará, em exercício."
Sr. Presíclente, trazendo a qUestão ao Conhecimento do Senado Federal, desejo que o Ministro da Agricultura consiga deslindá-la com
a maior urgência, suprindo o mercado, com
a renovação dos estoques da CFP.
É o apel_o que transmito ao Dr. Iris Rezende,
secundando a manifestação dos avicultores
cearenses.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekín.

O SR- NELSON WEDEKIN (PMDB -

se. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: o estado que se arroga o direito de fazer de tudo um pouco, acaba
por não fazer ·coisa alguma. Na pretenção de
abarcar todos os setores da atividade humana,.
o Estado brasileiro mergulhou na crise que
aí está e não consegue atender a âreas essen·
cials_que seriam de sua competência original
e a ~o mesma de sua existência como Estado. Tudo anda mal neste País. Mas, sobretudo,
andam mal a saúde, _a segurança e a educação..
Sr. Presidente, em virtude dos cortes orçamentários efetuados na esfera do J'V\inistério
da Educação, nosso ensino público de nível
superior acaba de chegar ao fundo do _poço.
Aqui, a falência é geral e a crise já compromete, não só a qualidade do ensino, mas a
própria continuidade das instituições educacionais.
Exemplo gritante desse estado de coisas
é a universidade Federal de Santa Catarina.
A crise financeira que vive aquela instituição
é_ de tal gravidad~, que já estão faltando ali
o àlcool e o papel para mimeógrafo, o giz
e a ração para as cobaias do Biotério Central.
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Professores já estão tirando dinheiro do pr6-:.

sos destinados à educação. Por isso mesmo,

prio bolso para comprar material didático e

ostenta sete milhOes de crianças fora da esco-

a reitoria foi obrigada a desviar dinheiro de
outro setor para a compra de ração ba:lanceada, impedindo assim que as sels mD cobaias do biotério morressem de fome.
Depois deter solicitado NCz$ 21.815,00 pa-

Ja, trinta_milhões de analfabetos e 85% de
seus habitantes não concluem o ensino fundamental.
Existem dificuldades? Sim. O País está em
crise? Há escassez de recursos'2 Não nega-

ra aquisição de material de consumo durante

mos. Mas vale aqui também o que se d~ para

as pessoas muito ocupadas, que nunca têm
0 ano de 1989, 0 blotérlo obteve a liberação
de NCz$8.500,00. Com a contenÇãO de 50%
tempo para nada: "tempo é uma questão de
emOutrosCusteiosàeCapital,aindaemvigÕr,
preferêricia" e Semp-re Se- arranja algum para
essa importância transformou-se-em 12 menaquilo que se julga irnportanfe. Em meio a
sa]idades de NCz$ 708,00. Ora, só com os
tantosproblemas,oGovemotemass_uasprio4.210 quilos de ração cOnsumidos a cada 30
ridades para as quais não- faltam recursos. A
dias, são gastos, em média, NCz$ 2.100,00.
Ferrovia Norte-Su1 acaba de inaugurar o seu
primeiro trecho, que custou a bagatela de 150
Além da redução drástica de recursos, o Govemo ainda pratica a contenção e o parcelamilhões de dólares. A liquidação extrajudicial
mentO. É o sistema coilta-gotas, Sr. Presidendo BRDE custou ao Tesouro Nacional a 1mte, verdadeira tortura financeira, que vai mapórtâflcia de 750 milhões de cruzados novos!
tando lentamente as instituições oficiais de enRecursos, Sr. Presidente, é uma questão de
sino.___ preferência, apesar de tudo. E é por tsso qu-e
O Conselho UnNersitário da UFSC cOnSI:lanço aqui e agora o meu protesto e faço o
dera este _o pior momento já vivido pela instituimeu apelo: é preciso reverter neste País a orção , desde que foi criada em 1963. No limiar
dem de prioridades na gestão da coisa pública.
do século )0(1, a universidade vive urna crise
É preciso que se atenda, em primeiro lugar,
sem precedentes, em decorrência da política
àquilo que é a razão de ser do Estado e, portaneconômica que reduziu drasticamente o_-OCC- tó, de todo governo demOcrático: as necessidessa instituição. Destinado à manutenção e
daçles básicas da população. É imperioso salà compra de material, o OCC representava,
var-a educação naciOnal, se queremos salvar
há alguns anos, cerca de 30% _do Orçainento
o Brasill
Era o- Que tinha a dizer. Muito obrigado.
Geral das universidades. Mas, em virtude dessa malfadada política e_conômica, a relação
_(M.y!to bem!)
Outros Custeios de Capital/Orçamento Geral
caiu para 7% em 1987, baixou para menos
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de5% em 1988e_desceupara2,39% no Orça- Não há mais oradores inscritos.
mento aprovado pelo Congresso Nacional.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
Despencou, finalmente, para 1,17%, após o
a presente sessão, designando para a sessão
enxugamento de 50% feito Pelo Piesídente
ordinária de amanhã a seguinte
da República! Isso quer dizer que, enquanto
a folha de pagamento de pessoal da UFSC
ORDEM DO DIA
absolVerá NO:$ 119.375.000,00 em 1989, as
verbas para suas demais necessidades ficam
~lestabelecidas em NCz$ 1.431.000,00. EsSa
importância toma Inviáveis,- entre outra's coiVeto Parcial
sas, a assinatura de jornais cientificas, a recuPROJETO DE LEI DO DF
peração e manutenção do acervo, o pagaN• 5, DE 1988
mento de correio, energia elétrica e telefone
(Arl 4 ', in fine,
e o funcionamento do núcleo de processarla Resolução fl'! 157, de 1989)
mento de dados, sem falar do restaurante universitário.
~Votação, em turno único do veto parcial
O OCC, Sr. Presidente, é o combustível da aposto ao Projeto de lei do DF n9 5, de 1988.
máquina universitária, é o oxigênio do orgaque dispõe sobre os vencimentos dos Cohsenismo acadêmico. Com esséS cortes- orçalheiiOs, Auditores e Membros do Ministério Púmentários a UFSC está sendo violentamente
blico do Tribunal de Contas do Distrito Fesufocada em suas atividades educacionais,
·
deral.
num evidente atentado à sua autonomia admiPart~ vetada ~"1. 41
nistrativa, garantida pela nova Constituição. E
mesmo que fosse revista pelo CongresSo Na-2danai a contenção de 50% em Outros CusPROJETO DE LEI DA CÂMMA
teios de Capital, a UFSC somente teria recUr~ N' 19, DE 1985
sos para funcionar até o mês de julhç próximo,
segundo levantamentos do Conselho UniverDiscussão, em turno únil;o, do Projeto de
sitário.
- Lei da Câmara n9 19, de 1985- (n? 2:789/83,
Esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a sina casa de origem), que dá o nome de "Guarotuação da Universidade Federal do meu quelhos" ao.Aeroporto em construção no munirido Estado de Santa Catarina. Um eXemplo cípio paulista do mesmo nome e determina
entre muitos, do estado de penúria a que che- outras providências, tendo
garam as Instituições federais de ensino supePARECER FAVORÁVEL, sob n' 403, de
rior deste País. Oitavã economia do mundo,
1985, da Cóinissão --;-de Transportes, Comuo Brasil ocupa o ao~ lugar em volume de recur- nicaç6es e Obr~s Públicas.

.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Está encerrada a

ses~o.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 35
minutos).

D!SCURSORPON(!NOADOPELOSR.
AUREO MELLO NA SESSÃO DE
24-4-89 E Q(JE, ENTREGUE AREVISÃO
DOOIIADOR, SERIA PUBliCADO pOS.
TER!ORMEl'ITE.
O SR. AUREO MELLO (PMDB - N11.
Pronuncia o seguinte discurso.} - Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, há 40 anos, em
Manaus, um jovem estudante idealista, pObre,
corajosO, aluno do Colégio Salesiano, Colégio_
Dom Bosco, iniciava-se nas lides da imprensa
tendo ao seu lado Ubiratan de Lemos e este
modesto representante que aqui lhes fala e
fundava um jornal cujo nome-inspirado, se
não me engano, por Ramaiana de Chevalier,
intelectual amazonense que pontificou nas
áreas do ffio de Janeiro e autor de_ renome
nacional, além de médico de nomeada é A
Critica.
A Crltica é um jornal que, pouco a pduCO,

foi se tomando um motivo de admiração e
uma segunda natureza de toda a popu1ação
do meu Estado. O jovem a quem me referi,
UmbertO Calderaro Fifh6, seu difetor e fundador, era e é um desses vocacionais .Para a
imprensa. Desde criança, nos educandários
que perlustrou, ele já fazia aqueles famosos
"jornais de truma", jornais de sala, e foi sempre, por assim dizer, uma revelação. Desde
cedo, ele aflorou na conquista dos espaços
do hoje chamado Quarto Poder. Pouco a pouco o seu jornal alcanço~ patamares que, no
crescimento conseqüente- do trabalho de Calderam, da sua capacidade, chegou· ao ponto
de ser um órgão de imprensa que detém, pelo
menos, 80% da circulação jornalística na Capital e em todo o Estado do Amazonas.
Depois disso, evidentemente, veio se juntar
a esse jornal o elenco de outros veículos de
c:omuniCaÇãó, apareceu a 1V A CRfrrCA. outrora pertencente aos Diários Associados, e
duas emissoras de rádio. A Oftica sempre esteve unida espiritualmente ao grande jornal
paraense O Liberal e em franca e_ favorável
coabitação com o jornal dos Diários Associados do .Amazonas, que era o tradicional Jornal
do Commércio, do quãi tiVe a honra de ser,
antes o redator-secretário, dirigido, ao tempo,
pela figura austera e competente de João Calmoo. E assjm 4 Ctftica cónseguiü se-tomar
um verdadeiro paradigma de órgão de imprensa: moderno, admirável é motivo de orgulho para o nosso Estado, com um plantel de
jornalistas dos mais capacitados e um poderio
gráfico realmente invejável.
Agora, riO enseJo da comemoração dos 40
anos de fundação de A Crítica, em Mariaus,
houve uma festa invulgar, que não poderia
deixar de ser assinalada, aqui, pelo representante daquela população, que admira, sincera
e calorosamente, aquele jornalismo que ali se
fai,- em- que O hOrilem de imprensa é, antes
de tudo, um verdadeiro magistrado, procu-
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rando colocar os interesses pessoas abaixo
dos interesses coletivos e a justiça acima de
qualquer conveniência, de qualquer motivação subalterna que desfi guie ou enfeie a nobre
profissão de jornalista.

O Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex"
um aparte, nobre Senador Aureo Mello?

O SR. ACIREO MEU..O -Tenho- muita
honra em conceder o aparte ao nobre Senador
e Jomalist.él J&~o d_e M~_deiros Calmon.
O Sr. João Calmon -

Nobre Senador

Aureo Mello, desejo solidarizar-me com ajusta

homenagem que V. Ex' presta, nesta sessão,
a Omberto Calderaro, um notável jornalista
e empresário que, hoje, detém a liderança incontestável da área de comunicação social
do Amazonas através de A Cdtíca e de duas
estações de rádio, AJv\ e FM, e de uma estação
de televisão, a TV Baré. Umberto· Calderaro
é rea1mente um realiza_dor extraordinário. O
seu jomal exerce uma quase inexcedível influência na sociedade Baré. Ele é digno da
admiração e do respeito de todos os seus conterrâneos. Neste momento, desejo unir a minha voz ao pronunciamento de V. Ex" que tanto
honrou a imprensa amazonense, inclusive, corno já recordou, como redator e secretário
doJomal do Commérdo, então matutinó- çlqs
Diários Associados. Desejo aprove!tar, tam~
bém, esta oportunidade para evocar a mernér
ria do Senador Fábio Lucena, que foi Um dos
principais redatores e editorialistas de A Cólica. Lembro-me bem de que quando, com
clássica generosidade, o Estado do Amazonas
me concedeu o título de cidadão benemér!to,
não ddadão honorário, mas cidadão benemén'to do Estado do Amazonas, Fábio Lucena
escreveu um antológico editorial que foi publicado na primeira página de A Crítica, solidarizando-se com esta homenagem prestada e
a este representante do _Estado do Espírito
Santo. V. Ex' tem Um lugar de extraordinário,
de singular relevo na imprensa do Amazonas
e, hoje, honra aquele Estado com uma' atuação realmente notável aqui, no Senado Federal Parabéns pelo seu magnífico pronunciamento, através do qual desejo enviar as minhas mais entusiásticas felicitações a Umberto
Calderaro Filho e a toda a família de A Ctftica,
de Manaus. Muito obrigado.
O SR. AUREO MELLO- Obrigado digo
eu, Senador Joáo Ca1mon, porquanto o aparte
de V. EJc!i é uma peça adarnantina que se engasta no meu modesto pronunciamento.
Agradeço as boas palavras de V. Ex' e recordo com saudade o nosso bom tempo do Jor.
nal do Comércio em que, bataJhando sob o
fragor daquelas estruturas que se renovavam,
também tudo fazíamos para que o pode~;oso
órgão dos Diár[os Associados crescesse cada
vez mais e se impusesse na sociedade amazonense com aquelas desenvoltura e autenticidade que V. Ex!' lhe soube imprimir.
Recordo, com saudade, a presença de Aluísio Girão Barroso, nosso querido redator-secretário que, nos temros da orientação "associada", deu-me a ·oportunidade de redigir e
paginar de acordo com a técnica "associada".

Recordo figuras extraordinárías corno Ubiratan de Lemos, Geraldo Pinheiro. Mansueto
Queiroz, eventualmente de Paulo Cabral, que
por lá passava e de toda aquela equipe associada, antes de mais nada, urna grande família
sob a batuta poderosa de V. Ex•, que dirigia
aqueles órgãos todos, desde o Ceará até o
extremo contraforte de Rondônia,-irnpondo-se
pela bondade de coração e pela grandeza de
espírito. E reCordo também nosso saudoso
companheiro Avelino Pereira, que vem de falecer há meses atrás.
De tudo isto nasceu, sem dúvida, aquele
entusiasmo que depois nos impulsionou na
direção de A 01tlca, que pouco a poucO foi
aglutinando a sua popularidade e, finalmente
com o afastamento do Jornal do Comércio
dos Diários Associados, embora continue sendo um grande e va1ente órgão de imprensa
se impôs como, inegavelmente, ·o jornal de
maior circulaçáo.
É especial assinalar que, no Amazonas, o
meio jornalístico é dos mais ativos e dos mais
eficientes, com grandes jornais como o Diário
do Amazonas, Amazonas em Tempo, A Notícia, O jomaFdo Povo, o-JOITUJI do Comércio

e outros. Não quero me furtar de ouvir o aparte
desse grande jomalistà cearense, desse Condottiere de ímpi-ensa que é o Senador Afonso
Sancho.

O Sr. Afonso Sancho- Permite-me V.
EX' um aparte?
O SR. ACIREO MELLO- Com o maJor
prazer ·ouço o aparte de V. Ex!' Antes, porém,
quero dizer que, através do seu jornal, no Estado do Ceará, realiza uma: obra tão grandiosa
quanto aquela que tem sido reali_z.ada no Amazonas. É com muita honra que concedo o
aparte ao nobre Senador Afoiiso &mcho.

O Sr. Afonso Sancho- Solidariw-me
tarnbê;;cO~A Crítià1, Com o seu proprietário
e com a sua família, porque 40 anos de um
jornal, pode-se dizer sem dúvida alguma, é
muito mais do qUe 40 anos de qualquer empresa. O jOriial é um luQar onde existe alegria.
Há até urriProVéililo que diz que não se ganha
nada mais é muito alegre, é muito divertido.
Um jornal como A Critica, em Manaus, ao
conipletar 40 anos - sabe-se que jornal não
fuma empresa tão lucrativa, mas uma empresa de altos e baixos, como temos exemplos
em todo o Brasil, onde grandes jornais fecharam e outroS se abriram - tem uma posição
muito definida. Seu Presidente, Qmberto Calderaro, é um_ homem estimado em toda aquela região. T oâãs as vezes que passo por aquela
cidade vou visitá-lo. Além de ser um batalhador incansável, quase morando dentro do jornal, também tem o dom de não s_er uma pessoa antipatizada, mãs uma pesSoa "que mantém_ grãndes amizades. Ditas essas modestas
palavras, em face do nosso querido Senador
João CãliTlon já ter feito uma longa expla·
nação sobre A Oft/ál, peÇo qUe" jUnte a minha
solidariedade às palavras de V. Ex', como empresário de jornal, como amigo do Calderaro
e como admirador do seu trabalho na Região
AmazQnic_a._

Quínta:-feira 27

1539

O SR. AUREO MELLO- Mufto obrigado, Senador Afonso Saocho. Tar:n.Pém sou leitor assíduo do jornal de V. Ex•, onde inclusive
o nosso Senador Cid Sabóia de Carvalho me_
mimoseou com uma fotografia enfocando o
meu paletó zebrado, do qual ele morre de
inveja mas que jamais lhe passará às- mãos.
Embora diga que _é _uma peça de museu, eu
o considero um dos ternos mais elegantes
usadoS neste plenário.
Na realidade, o jornal de V. Ex.' proporcionou-me aquela alegria comensurável de ter
encontrado o poeta Kideniro Flaviano Teixeira,
que havia desaparecido no mistério do sertão
cearense. Mediante um simples lembrete, um
simples recado desse jurista severo e austero,
neste plenário, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, Cid Sabóia de Carvalho
e,_ ao mesmo tempÕ,jomalista trêfega, terrível,
saltitante e brincalhão, na sua coluna no Jornal
Tribuna do Cear§, de V. Ex", (oi o poeta imediatamente por mim descoberto no interior, na
cidade de Santa Quitéria. Mediante um sim·
pies recado na Coluna de Cid CarvalhO~ Kideniro Flaviano Teixeira escreveu uma carta memorável e piramidal, típica daquele poeta talentoso que um dia surgiu no Amazonas para
fazer o curso de Direito junto com a minha
turrncl. da qual também f12erain parte Plínio
C:Oelho e outias figuras exponenciais da poUtica amazonense. Casando-se com uma moça
da nossa terra, desapareceu ele e nunca mais
voltou para a Capital amazonense. O poeta
Kideniro Teixeira me deu notícias de que havia
editado um novo livro, J11andacarus, que havia:
sido Promotor e estava recolhido àquela disM
tânda, à solidão daquela cidade perdida no
Sertão, afastado das maldades dos grandes
centros, do bulício das grandes cidades, com
os_ crimes, com as amarguras, com os problemas, vivendo a sua vida de etenro e extraordinário poeta. Senador Afonso Sancho, eu, pela -primeira- vez,- tiVe ·a c-Orãgeni de OfereCer
uma passagem, a expensas do meu magro
bo!.so, para que aquele poeta viesse até Brasília, conhecer esta_ Cidade ímpar.-A verdade é que o jornal de V. EX"é-tãmbém
um jornal modelar. A vida de jornal, a vida
de imprensa, para todos nós_ que a vivemos
-posso dizer que praticamente nasci ao estridor das máquinas de Jirotipia e à tintura daquela negritude das tintas de jornal- é uma vida
singular.
FOi rio -AinazC:ma-s cjue nasceu Ubiratan de
Lemos, o Pedro Lemos, chamado assim nas
áreas amazonenses. Saiu ele para o Rio de
Janeiro, ao lado_ de Arnilde Pedrosa, o APPE,
e, em pouco tempo, ambos se impuseram
no País, como outrosjomalistas amazonenses,
entre os quais Almino Afonso e Fábio Lucena
que era, sem dúvida, o panfletário de malar
mérito da área do jornal a Cn1ica. Pouco a
pouco expandiram o seu esforço e a sua capacidade. Ubiratan dizia, _como V. Ex" acentuou,
que trabalharia até a de graça no jornal somente pelo prazer daquela alegria, daquela
convivência amistosa, em que espíritos realmente privilegiados, voltados para a arte e ao
mesmo tempo para a consciência do seu de·
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ver, formavam e formam ainda hoje um con~
vivio aprazível, extraordinário e admirável.

Foi assim que surgiu lá no Amazonas o
nosso velho Calderaro, a quem presto esta

homenagem bastante singular, nesta CaSa,
talvez diferente, ligeiramente bem humorada
Ao lado daquele esforço formidando - e o
Calderciro como empresário não é de brincadeira, V. ~ sabe que o património financeiro

dele já está bastante agigantado- ao mesmo
tempo, ele é um eterno estudante, um eterno
brincalhão.
Certa feita, indo a Belém e encontrando o
jornalista Mihon Trindade, diretor daProvfncia
do Pará que o foi também suplente do Sena-

dor Jarbas Passarinho_,_ .!'!~ me perguntou Sr. Presidente, noto a sua advertência e lamento que o tempo já esteja avançando e não

possa contar mais coisas de jornal, mas usarei
a generosidade de V. EJç!' para concluir _:_ ele
me perguntou: "I:: verdade que quando chegam as 18 horas o Calderaro, a quem- não
tenho o prazer de conhecer pessoalmente, encerra todo o tipo de negócio, por mais vantajoso que seja e tira de urna prateleira um jogo
de dominó, rodeado de diversos indivíduos
mal-encarados, transfere toda e qualquer transação para o dia seguinte e inicia umjoguinho,
sem ser a dinheiro, que se prolonga, pelo me·
nos, até às _20 horas?" _Eu reSpondi: "Acho
que é verdade, mestre Milton, indusive porque
um dos "mal-encarados" que sempre está por
lá é este seu velho amigo, além de todos aqueles companheiros antigos de fundação de A
Oftica c:Jue, depois das 18 hQras, tratamos de
porfiar e _adestrar a nossa rivalidade postiça
e acentuar a nossa intimidade, nos transformando naqueles meninos brincalhões que_outrora fundavam jornais ·~de brincadeira".
Hoje não há mais tempo para o Joguinho
de dominó.. .A Crftica é ·m:m_s exigente, realmente um jornal muito bem aparelhado, moderníssimo, que não permite mais aquela folga
de outrora.
Concluindo, Sr. Presidente, digo a V. Ex-1'11
que ali se mantêm aqw1o que se está fazendo
imprescindível cada vez mais, a consciência
do poder da comunicação, a consciência de
que um jomal_é um_ Çrgão de tremenda responsabilidade; não pode vek:ular leviandades,
nã-o pode veicular mentiras, não pode veicular
falsidades, não pode veicular interesses pessoais e briguinhas de campanário como às
vezes temos verificado er:n setores_ da atual
imprensa. Ainda ontem w:n JÕmãl informava,
aqui em Brasília, que um jacaré havia comido
um dedo do meu pé, (risos) veiculando sem
exame uma declaração .que, sem dóvida, foi
mandada para lá por uma pessoa que não
toma sal c:;le fruta e se meteu no nosso trabalho
da Comissão de Inquérito da Amazônia.
Realmente, é preciso hayer muito cuidado
no exerdcio da profissão de Jornalista. Como
eu não posso tirar o sapato aqui, informo que
em lugar apropriado qualquer pessoa poderá
verificar que os meus ç:lez artelhos estão firmes
e integrais. Há tempos atrás;- Lim outro jomal
de grande nomeada nacional llOQciava, que
havíamos enfiado o dedo na cara de uma mulher, porque ela estava fazendo umas pesqui-

sas aqui e havia descobertQ que a minha espo~
sa era minha Secretátia Parlamentar. Acontece que a minha esposa é ulna grande taqulgrafa, fala inglês correntemente e escreve mui-to bem -foi até Chefe da Redação da Secre·
taria Geral do Ministério do Trabalho; é uma
pessoa sobretudo que me' selVe também de
enfermeir~. pois sou um pouco vagotônico,
(risos) e gosta de trabalhar.
Sobre essas informações, Sr. Presidente, de
que eu havia enfiado o dedo na cara da muJher
e de que havia nomeado minha esposa, esclareço que eu nem sabia da existência de tal
criatura, nem sei afê hoje se_ ela existe.
A imprensa é um nobre templo, uma das
instituições mais _.graves e sérias que temos
em nossó País. E inegavelmente, o Quarto
Poder. Temos, porém, que analisar o jornalista
como um magistrado. O jOrnalista é um indivíduo que tem de estar - principalmente no
julgamento daqueles que exercem um poder
como o nosso, que _é o segundo Poder com
a maior isenção espiritual.
Por outro lado,_ sempre pregueio bom humor. A vida já é muito carrancuda na no_ssa
direção. Então, devemos ser alegres, joviais
e positivos o máximo que pudermos. Por que
nã.o vamos aceitar um momento de bom humor, um momento de jocosidade, como o
que foi tão bem acelto pelo Senador Jarbas
Passarinho, Relator na Comissão Parlamentar
de Inquérito da Amazônia, quando relatei em
sessão que um endiabrado jacaré estava, de
fc;tto, balançando a minha canoa quando eu
tinha apenas 7 anos de idade e só não me
deu uma rabanada, depois me abocanhando
e mergulhando comigo nas águas negras do
rio Guaporé, porque umas prOVidênciais Jianas
ali estavam? O jacaré, não s_ei se o_s Srs. sabem,
é um animal que não tem língua, ele bate
com a _cl'.uda~ que é muito forte e, depois,
"traça" no dente, mergulha e mata por: asfixia
Realmente, não sou simpatizante de jacaré e,
pelo meu gosto, todos esses bichos deveriam
dormir jacarés e "acordar" transformados em
bolsas. pastas e outros objetos. Mas é un,:a
matéria a ser estudada pelo Professor SchuJ?ert e por outros líderes dos mais proficientes
da área amazónica.
Vou terminar, Srs. Senadores. este discurso
leve, que poderia ser_ uma simples crônica,
uma crôilica firmada por mim, fumada pelo
Presidente Nelson Carneiro, firmada pelo Senador Afonso Sancho, firmada pelo Senador
João Calinon, pelos Senadores Humberto Lucena, Ecfison Lobão e por quantos aqui, (que
são todos, na sua maioria, jornalistas, como
o Senador Divaldo Suruagy e o nosso querido
pontific:e das Minas Gerais, o hobre Senador
Itamar Franco) porque é, realmente, uma crôniCa. É a homenagem que presto, neste Em~
jo, a Umberto Calderaro· Filfto, pedindo àque~
les que não o conhecem que fixem, estereotipem, dagueireotipem na memória-essa figura porque é uma figura notável, espetacu\ar.
Se tiverem alguma dúvida sobre o seu talento
e sobre a sua pessoa excepcional e singular
me pf9curem depois porque eu sou mestre
·na carlc.:itura dele. Muito obrigado. (Muito
beml Palmas.)

·
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO flfENEZES, NA SESSÃQ DE
2Q-4-89, E QUE; EJ'JT'REOUE A REWSÁO DO _QRADOR, SERIA PUBLICADO

POSTER!ÓRME!YT{;.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Como Líder, pronunda ó seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde o nos_so
primeiro pronunciamento, nesta Casa, manifestamos a nossa preocupação quanto à situação econômica~_à sit!Jação financeira e à situação social do País. E, seguidamente, temos
trazido a esta tnbuna um assunto que, parecenos, vem conturbando a vida do Pais e, muito
especialmente,_depois da nova Constituição._
Queremos referir-no~ ao dir_~_ito de greve.
Ainda ontem, quando estava, aqui, usando
a tribuna o Sr. Ministro da Fazenda, tivemos
a oportunidade de trazer um quadro demons-trativo do volume quase absurdo dos homens/
dias parados neste País nos anos de 86, 87

e8a __

_

_

-

Quando falamos que há uma greve aqui
e outr_a. acolá, não fazemos fdéia do_ que isso
está Influindo no País. Mas nós já trouxemos,
aqui, esses dados positivos, que são_ Jurasadores, que nos deQ<:am dem~íadamente preg. cupados com a nossa situação, Ontem, r:_epeti·
mos, aqui, os dias/homens parados, repetimos
o número de greves em cada periodo e, por
isso, hoje não vamos repetir, porque os Srs.
Senadores já ontem o escutaram. Mas há wn
exagerO no suposto uso desse díreíto de greve
por- causa do dispositivo da Constituição que
lá dá esse direito de fazer greve. Então, através
dessa cobertura da Constituição, es_,amos
com o Pafs parado. Hoje estão fechados os
bancos, está fechada a Caixa Econ6rilica,
amanhã é feriado - se não é feriado se faz
também feriado- então, este País está parado! Este Paí.s __não está andando. E a par disso
n6s queremos-o quê? Melhores salátios, queremos maiores produções, queremos um
mercado mais cheio de produtos. Cor:no, se
o País está parado?
Este é um assunto da maior profundidade
e da maior gravidade.

O Sr. JarbaS Passarinho - Permite·me
um aparte, nobre Senador João Menez.es?
O SR. JOÃO MENEZES - Com muita
honra: nobre Senador J?Jrb<lS. Pas~rinho._ -·
O Sr. Jarbas Pãssarinho :.._Peço permissão a V. Ext para discordar um poUco desta
colocação preliminar. Não é o t~xto da ConStituição que dá direito ao que se está fazendo;
o texto da CohstitWção gatante .a greve-.- maS
IiOpróprio texto_se-fa!~ em- abUsos e também
na necessidã"de de-caracterizàr as atividades
ess_f;mc.iais._ EstQ~ de .P!eno acordo quarido V.
Ex- profliga o que se está passando aí. Por
esta razão, apresentei projeto de lei, ao qual,
ainda há pouco, se referiu O nobre Senador
Cid Sabóla de CaNalha, para regulamentar
~sa r~triç:ão, que é nítida e está no texto
constitucional, em relação aos abusos. Veja
V. Ex~. que tipos d~ é).busás: cons_!dero, por
exemplo, o piquete agressivo, o piquete ativo
que impede a presença do trabalhador que
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quer trabalhar uma violência contra o direito

do traba1ho. Da mesma maneira com-o garantimos o direito do grevista, devemos garantir
o direito daquele que não quer participar da
greve. E o que V. ~ vê, e ainda hoje deve
ter visto na televisão, nessa multiplicidade es~
tonteante de greve no Brasil, é que isso virou
moda, o piquete agressivo, _o chamado "arrastão". De onde vem essa palavra? Vem exatamente das lideranças sindfcáls que- fazem os

piquetes agressivos e vão buscar dentto d.as
usinas, dentro das fábricas, dentro dos estabe-

lecimentos de tral>alhO,-ª_queles que estão trabalhando, para arrastá-los para fora Daí a expressão "arrastão". Isso. é uma violência!
Agora mesmo, vimos na televisão, no horário do _almoço, piquetes colocados na frente
dos Bancos, impedindo os que queriam che·
gar como funcionários e impedindo, inclusive,
os clientes.
É nosso dever, nobre Senador _JoãO Menezes - e estamos falhos nisso, porque desde
o dia 5 de outubro foi promulgada a Constituição - é nosso dever regulamentar isso
com a maior rapidez possível. Não se trata,
agora, de limitar o direito que a ConstitUição
dá, mas, sim, de assegurar, na própria Constituição, a caracterização dos abusos_ e a necessidade de se manterem as__ atividades_ que são
essenciais funcionando, para a sociedade não
ser punida por isso. Agradeço a V. Ex" por
ter me ouvido.

O SR.. JOÃO MENEZES - Eminentes
Senador Jarbas Passarinho. o aparte de V. Ex"
dá mais ênfase ao nosso pronundamento.
O que quisemos exprimir é que em face
do que a Constituição disse que garante esse
d.ieito de greve, tem-se usado e abusado dess_e
direito. Depois da Constituição as greves aumentaram e aumentaram em violência e em
virulência, porque se diz que a Constituição
garante a greve. Mas ninguém diz que a Constituição garante a greve em determinadas condições e que deveria ser de acordo_ corn a
lei complementar que se fiZesse.
O Sr. Jmbas Passarinho - /4J. ê que, V.
EX' me permite, interrompo V. EX', me descur-pe, mas é exatamente aí, por exemplo, a área
do funcionalismo público da União. O direito
ê garantido, mas condicionado a urnªJei_ !;;Qil)·
plementar que deve regulamentar esse direito.
E o fazem as autoridades? O que --vemOS ai
são Ministros entrando pelo fundo dos Ministérios com medo, inch.tsive, dos piquetes que
Já se encontravam. Eu mesmo participei de
um cerimônia de posse de um Secretário-Geral e passei a ser objeto de constragimento
na hora de entrar no Ministério, a ser ofendido
pela CUT, que estava lá dentro !:omandando
nas duas entradas do mesmo Ministério. Nada
se faz. Pergunto a V. Ex': Não h_á o quê? A
imposição da autoridade. Não precisa haver
autoritarismo nem violência, mas imposição
da autoridade. Como Ministérios podem ser
ocupados? ComO o foram?- Ainda ontem V.
~ viu e, hoje, inclusive, o pessoal encapu·
zado. Por que um grevista tem que pôr capuz
e dar a aparência de que se trata de um movimento de guern1ha? Desculpe-me, Senador,

mas acho que não é a Constituição, mas o
própriO GOverno, a própria ação da autoridade
nos Estados, inclusive, que está falhando.

OSR. JOÃO MENEZES -Muito obrigado, eminente Senador Jarbas Passarinho.
No nciSsó pontci de ViSta, depois da promulgação da nova Constituição, essas greves aumentaram -foram feitas com mais técnica.
Aliás, viemos defendendo aqui, até com certo ardor; que há uma programação, em todo
o .País, de desmoralização da autoridade, de
desmoralização do Poder Executivo, do Poder
Judiciári_Q e _do_ Poder LeQislativo, que já também entra em confluéncia COm uina greve
revolucion_ária que se espalha na vista de todq
o mundo, e nenhuma providência é tomada._

e

O Sr. Chagas Rodrigues- Permita-me
v._~

um aparte?

O SR. JOÃO MENEZES - Logo que
concluir o meu raciocínio, darei o ·aparte a

v. E><' .

.. .

Entã_o, o que queremos dizer é que, depois
de promulgada a ConSfituição, falou~se em
todo este_ P;:~.ís nã_~l greve real, irrestrita, livre,
e de todo jeito- elas aumentaram._ E as autoridades ficaram meio condicionadas a esse
princípio.
Hoje, por exemplo, não se pode prender
inãiS nenhum ladrão, a não ser_ que seja preso
na OcéiSiãO, em flagrante delito. Se ele é preso
·na oCãsião errt que está asSaltando, pode ser
preso. Mas se ele rouba agora e estiver depois
naquele salão verde, não pode mais ser preso.
Tudo isso em função desta Constituição. Esta·
mos sofrendo as conseqüências pelas mudanças que ela está dando, que podem ser me lho~ ou piores. O fato é que as conseqüêncíãs
estão ai, as conseqüênciãs exisfein.
OS fatoS são grá.Ves. v: Ex' citOu um Ministêrio. Vou citar as residências dos Senadores.
Os_ guardas ~tão em greve e piquetes estã"o
àcontecendo, impeclindo que outràs pessoãS
se dirijam ao trabalho. E "que providência O
Senado tomou? No dia 12 deste mês foi enviado um ·oficio aó sr: DiretõJ.-Gefal- Sõbre o assunto e, pelo que vejo, até agora não houve
nada. Pelo contrário. A noite já foram lá os
piqueteiros para ver quem estava trabalhando.
Se tiver alguém fardado, lá, vão ser tirados.
· ·Daqui a pouquinho cada- um de nós vai
_ter .que andar com o seu trabuco na cinta.
Para mim vai ser muito difícil, porque não sei
atii'ar. Mas vot.i acabar tendo que ter um também, porque o negócio está ficando neste pé.
É scibfe eSte assunto que queremos falar,
é-~ste_asstinto que queremos trazer aqui para
o conhecimentO' da Casa e da -Nação. Não
se pode, sob a bandeira, sob a égide da Constituição, dizer que as greves são reais e irrestritas, que se pode fazer à vontade, como se
quer entender, que se pode invádir, quebrar,
arrebentar, dar prejuízos, paralisar a Nação,
porque a ConStitUição diz e ainda não foi regulamentada.
Sr. Presidente, isso te~ que parar. Ou pára
ou vamos mergulhar no caos, caos esse que
há muito tempo viemos denunciando desta
tribuna. Não é de hoje ~em de ontem, mas
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há muito te_mpo viemOs trazendo este assunto
que, às :vezes, fica até um pouco enfadonho.
Só não _fica enfadonho quando trazemos e
mostramos o número, mostramos que está
acontecendo, a barbaridade que está aconte~
cendo neste País.
Ouço o aparte do nobre Senador Çhagas
Rodrigues.

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador
João Menezes, é natural que V. EX' esteja
apreensivo. Todos nós estamos apreensivos.
Se V. EX' me permite, direi que a greve é apenas um reUexo,_é uma conseqüência; temos
que Ir à raiz da situ_ação._ V. Ex• ligou esse
surto _de greve e o Presidente _da República,
na sua palestra semanal, já falou em grevisma:
e em assembleísmo à população da Consti~
tuição vígente. As greves estão se desenvolvendo porque nunca houve uma inflação tão
alta no País como ahlalmente, a partir de algum tempo. Não têm nada a ver com a Constituição. O díreito de greve existe em todas as
nações cultas e civilizadas. Agora, até mesmo
em alguns países considerados fechados, po·
demos ver pela televisão que o povo- já se
manifesta, protesta, faz: greves, etc. Nossa
Constituição não está concorrendo para coisa
alguma. O que está ·concorrendo para esse
movimento__ de greve é a política eronômicofinanceira do Governo, se é que o Governo
tem alguma política eçonômlco-financeira, especialmente na área salarial. Des_de 1o de fevereiro o salário-mínimo é de NCz$ 63,90. Como
é passivei isto?Tivemos fevereiro, marçO, estamos terminando abril, o Governo iá permitiu
reajustes e mais reajustes de preços! Leio, nos
jornais, que alguns bancos, e permito-me citar
um deles, o do Rio de Janeiro, que, segundo
os jornais, as pUblicações oficiais, vinha em
uma situação_ deficitária está, agora, em urna
situação fabulosa. Se V. Bc.' procurar qualquer
banco; o juro mensal é de 25%. Se o Governo
assegura e permite. isso, que o dinheiro tenha
essa remuneração, se o Governo reconhece
que está havendo mensalmente essa desvalorização, por que o Governo não vem, em primeiro lugar, atender esse problema salarial?
De modo que os trabalhadores estão fazendo
greve porque nunca o País enfrentou unfsurto
de inflação e de desemprego tão grande. A
produção industrial _do País, em feveréir'O, f0í
negativa. Há todo esse quadro. Temos que
examinar a raiz do problema, porque greve
é simplesmente conseqüência, é reflexo. Se
o Governo puser em prática uma política uma
política salarial justa, não teremos greves. Greve é um direito, esteja.ou não assegurado em
qualquer lei. O que não é possível é o abuso
direito. Assim como o Parlamentar não pode
abusar das suas prerrogativas, assim como
o servidor civil ou militar não pode abusar
de seus direitos, assim também o trabalhador
não pode. Cada um deve exercer o seu _direito
corretamente. Não temos mais escravos neste
País.
o _cidadão ganha mal e não_ pode
atender a sua famfiia, ele tem o direito de cruzar os l?r~ços. Permita-me V. EX' essã observação.

se
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O SR. JOÁO MENEZES -Multo grato

a V. Ex" pelo aparte, eminente amigo e

Sena~

O SR. JOÃO MENEZES missão da Presidência.

Com a per·

dor do Piauí.

O que acho interessante é que eu já trouxe
urna estatística, mostrando que a greve se veriR
fica, no Brasil, justamente nos Setores mais
bem pagos dentro da nossa conjuntura: Os
serventuários públicos e os bancários. São as

duas classes mafs bem pagas neste País. Não
digo que eles recebam bem ou recebam mal.
Digo é que, dentro da conjuntura atual, são
os que mais recebem, os serventuários públi-

cos e os bancários. E são os chefes das greves.
Ninguém nega o direito de greve. Nós todos

achamos que a greve tem a sua razão de ser.
Somos contra a badema e a anarquia. Contra
essas. nós somos -contra. Se este Pais for entregue à badema e à anarquia, não sei aonde
vamos parar.

O Sr. Jarbas Passarinho- Eu set.
O SR. JOÃO MENEZES- E V. Ex', co,
mo bom militar, deve saber mais do que eu.
Acho que V. Ex!' tem toda razão.

O Sr. Jacbas Passarinho- Eu não aparteej, apenas sussurrei.
O SR. JOÃO MENEZES- Seus pensamentos são positivos.
Eu tainbém quero dizer, nesta opnrtunidade, que não tenho receio de coisa alguma
Sou um político e estou pronto para o que
der e vier. Cabe-me, no entanto, a resp-onsabilidade de expressar pelo menos a minha qpinião sobre o que está ocorrendo neste País;
essa ninguém me impede de dizer, essa não
tem piquete que impeça. É por isso que me
tenho sustentado neste plenário.
O que dizemos, e sustentamos, é que a
Constituição tem sido a válvula para que tudo
aconteça em um crescendo, porque esta
Constituição estabeleceu quase s6 direito, esquecendo-se de colocar uma meia dúzia de
artigos dando obrigações. Existem de 70 a
80 dispositivos dando direitos. Eu pergunto:
quantos dispositivos tem dando obrigações?
A Constituição assegura o direito da greve,
mas não assegura o direito da badema, da
destruição, da desordem. Isso está sendo feito
sob a guarda da Constituição, porque são direitos humanos. O ddadão se encapuça, como já foi dito aqui e se vê na televisão, coloca
a camisa por cima do rosto. Por que ele se
esconde? Porque está fazendo um ato que
lhe envergonha e que está fora da lei. Se ele
tivesse dentro da lei não precisava se esconder, vinha de peito aberto e dizia: estou em
greve! Mas ele se mete num capuz por quê?
Porque os operários, os trabalhadores, as classes sociais deste País estão sofrendo um impacto, que vem õrdenado. O País precisava
procurar saber quem está prOmovendo tudo
isso. Os operários, os trabalhadores, os comerciantes. os industriais, todos estão sendo
vítimas de uma trama que se exerce e se lança
em todo o País.

O Sr. Edlson Lobão- Permlte-rne_V. Ex"
wn aparte?

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
A Mesa adverte V. Ex• de que seu tempo
está esgotando-se. Portanto, pode conceder
o aparte desde que seja breve e que V. Ex•,
logo em seguida, conclua o seu discurso.
-

O SR. JOÁO MENEZES -V. Ex' tem
o aparte.

O Sr. _Edlson Lobão- Acho que V. E$
procede bem quando faz a análise desse pro·
blema que nos atormenta neste instante, corno agiu bem o Senador Qd Sabóia de Carva~
lho. Penso, Senador João Menezes, que_a força
de trabalho do Brasil hoje está dividida em
duas categorias: uma malar, que é a que faz
greves, e uma parte menor que, atemorizada,
acaba também não podendo trabalhar. Então,
estamos caminhando para o caos e_conômlco
neste Pais, O eminente Senador Chagas Rodrigues diz que a greve é conseqüênCia das dificuldades económicas. Somos testemunhas
de que na Itália e na Inglaterra, até bem pouco
tempo, as greves eclodiam a cada instante,
a cada minuto. Era o grevismo instituciona~
llzado e não havia _dificuldades económicas.
Os italianos e os ingleses encontraram sOiução para esse grave problema. O Senador
Ol_a_gas Roddgues lembra ainda que as greves.
de algum modo, são conseqüência dos juros
altos e da remuneração elevadíssima da pau~
pança. Há dois dias tivemos aqui o Ministro
da Fazenda falando, precisamente, sobre es"
~s que~tões, dando explicações amplas sobre
o assui-tto, que a meu-ver convenceram o Se~
nadar Cliagas Rodrigúes, na medida em que
não ouvi nenhuma contestação de S. EJcl', n€-'
nhuma indagação colocada em sentido con~
trário. Então, as greves estão acontecendo pe~
las razôes que V. Ex" expõe, pelas razões aqui
trazidas pelo Senador Jarbas Pass_ªrfnho, pelo
Senad_or_Cid Sabóia de Carvalho e por tantos
outros eminentes homens públicos. A greve
é permitida, é um direito reconhecido _univer~
salmente, mas O que não pOde ser tolerado
é o abuso, que agora V. Ex!' condena.
O SR. JOÁO MENEZES -Agradeço a

V. Ex~ o apaite, qtie -foi muito c_larO. Eu quero
lembrar duas coisas. Outro dia, na Cemig, serraraf!l os postes p~~a _fazer greve. Para fazer
grev_e precisa serrar o poste de luz? Em Natal
morreu gente no hospital, porque oS -piquete;
não deixavam os médicos entrarem para ope~
rar pessoas que estavam morrendo. Isso não
pode ronttnuar acontecendo no nosso Pais.
O que queremos neste momento está aqui
na Constituição. É o art. 37, mencionado pelo
eminente üder Jarbas Passarinho, que diz:
__ "Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fWldacional, de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do
DistritO Federal e dos Municípios obedece:rã-ao~rpdndpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e,
também, ao seguinte: ...
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VIl- o direito de greve será exercido
nos termos_ e nos limites _definidos em
lei complementar;"
Portanto,_- precisa estar dentro da lei, não

pode ser contra determinada pessoa e contra

a moral.
A lei existe, mas como é antiga, é antes
dà ConStituiÇão, ninguém qu_er aplicar porque,
se aplicar, vão clizer que é violência.
Por essa razão, modestamente, estamos
passando às mãos de V. Ex". para que se junte
a outros trabalhos, que por acaso os tenha,
como colaboração, um projeto de lei que regula o ~ireito de greve dos selVidores públicos
civis e dá outras proVidências.
Estabelecemos em nove artigos as disposições que achamos necessárias para que este
País possa pelo menos suspirar e trabalhar.
Amanhã teremos um feriado e em breve teremos outro; cada dia o trabalho diminui e as
greves aumentam. Esse é o quadro que existe
e que ninguém de boa fé pode negar.
Então, estamos dando essa pequena colaboração quanto aos servidores públicos. Na
próxima semana voltaremos, com a permissão e a bondade de V. Ex~. Sr. Presidente,
a esta tribuna, para trazer também outro projeto-dé lei_ r_egulando a greve no sentido geral,
regulando a greve para todo o mundo, pois
essa é só para os servidores públicos nos termos do que diz o art. 37. Na próxima semana
traremos outro trabalho regulando a greve para todo mundo, porque se não regularmos
essa greve, se não colpcarmos a cabeça no
lugar, a começar até pela segurança dos nossos prédios - não sei se V. ~ mora lá também -vamos para que caminho? Para onde
vamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se não
tomarmos urna providência?
Convoco todos, daqui para diante, cada um
com seu trabuquinho quando virem para o
Senado e quando chegarem em casa também, devem portá-lo, para ficarem mais tremqüilos. Agora, para quem não souber atirar,
como eu, vai ser ruim demais, mas faremos
força para andar também.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é eSta-pequena colaboração que queremos dat ao País,
à Nação e ao Senado, a fim de contribuirmos,
pelo menos com um grão de mostarda para
evitar esse c"ãrninho ao caos que ningUém
quer, que ninguém deSeja.
-Muito obrigado, Sr. Presidente.
DISCURSO PRÔ!Yafitw:Jo PELO sF/.
JOÃO MENEZES IYA SESSÃO DE
20-4-89 E QUE, EIYTREGGEÀ REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PGBLICADO POS,
TERIORMENT~

OSR.JOÁOMENEZES(PFL-PAPara
discutir) - Sr. Presidente e Srs. Senadores,
este projeto tem umas coisas esquisitas, bastante esqutsitas. Quando foi enviada a Mensagem para cá, foi pedida a aplicação do §
19 do art. 164 da Constituição.
O que é que diz o§ }9 do art 164? t aquele
que V. Ex~ leu: "Que o Presidente da República
poderá solicitar urgência para apredação do
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Quer dizer,- desde

aí não tinóa- o 1obby de vocês, e vocês vão

que esse projeto entrou aqUi, no Senado, ele
estava em urgência. Então, devia ter corrido
os trâmites necessários: ír à ConiiSsãõ de
Constituição e Justiça, cóm pfazo curto, os
prazos de discussão, os prazos para votação,

sumir. Vocês vão sumir daqui, não aparecem
e o projeto não vai andar mais. De maneira

projeto de sua

iniciativa~•.

todos de acordo com o que manda a Consti-

tuição. Mas, o que se viu nesse projeto? Há
qualquer coisa esquisita. É que existem três
requerimentos de pedido de urgência: um, no
dia 14 de março; outro, no dia 8 de marçO';'
outro, no dia 9 de março. Quer dizer, um exa-

me de pedidos de requerimento e todos eles
foram rejeitados aqui, pelo CongreSso, ·quando normalmente, _esse projeto deveria ter entrado, ter seguido seus trâmites normais, ter
ido à COmissão de Coristltuição e Justiça, e.
ter recebido parecer e ter recebido votos à__
favor ou contra. Examiner esse projeto e fiquei
rhuito preocupado com o lobby que se fez
em tomo dele.
~_
Eu reCebi em meu gabinerite mais de 100
pessoas para tratar desse assunto, e disse a
todos que o argumento deles de que vai dar
prejuízo, que o ouro vai ser ióubado, que está
indo para o Peru, para a China, não sei para
onde, a mim não comove. E foi uma moça
lá com quatro ou cinco pessoas e eu disse_
para ela: "Você sabe o que é esse diploma
aqui? É do tempo em que _eu era Deputado.
Eu já fui Deputado e agora sou Seuador. _Então _
isso não me comove absolutamente. Olhe minha Sra. --Sra. ou senhorita, eu não sei bem
o que era- eu não s_ei bem se a Sra. entende
disso. Olhe, eu já tive terçá mcligna, já tiVeterçá benigna, já tive amebías_e, já tive rubéola,
já tive pira, que a Sra rião-Sabe nem o que
é, tive impinge. Então essa sua explicação aqui
não me comove porque- a Sra. discute esse
assunto apenas com o aspecto financeiro. A
Sra se senta atrás de uma mesa e quer saber
quanto vai dar de resultado.lsso eu não aceito.
A mim é o aspecto social. O que interessa
é o homem que está produzindo o ouro, esse
é '!';<;:_me interesSa. Para esse é qUe eu quero
a proteção, para esse é que eu quero que
os Srs. encontrem uma forma de proteger.
Não um projeto para muita gente enriquecer.
Enriquecer por quê? Porque-por esse projeto
aqui, agora, sendo o -ouro transformado em
ativo financeiro, o que acontece? Podem os
bancos que quiserem_ abrir_agêndas lá perto
das minas de ouro, podem as sociedades mo-biliárias abrir agência lá, podem as sociedade_s_
corretoras abrir agências lá, e o pObre do lavrador, aquele que tira o ouro, continua lá na
miséria É para esse que eu peço, que eu quero, que eu exijo, qJe eu me debato, para que
se dê uma proteção. É essa a única razão.
E eles chegaram a me propor de fazer um
Código de Mineração para que encontrasse
uma proteção para o homem que extrai o
ouro.

O Sr. Jutahy Magalhães E.x!' um aparte?
---

Permite V.

O SR. JOÃO MENEZES- Darei o aparte
já. •

.

Eu disse a eles: não, não quero, porque
esse projeto vai demorar dez_ anos, porque

que; se oS Srs. quiserem aprOvar esse projeto,
vão derrotem-m-e e- ganhem, e está muito
bem, é _da_l).lta, democrática. Agora, ou os Srs.
fazem um negócio que dê proteção ao homem que tira o ouro lá, ao pobre, ao miserável,
desgraÇaâó,- que enriquece multa gente, que
é estrangeiro, que rlão é do lugar, mora fora
do lugar, não sabe _nem onde é a mina, ou
os Srs, não_terão 0 meu voto.
__ _Então, 0 que se quer coni isso aqui? É criar
todos esseS instrumentos pára á1i ganhar dinheiro. E eu perguntei ao rapaz que era corretal': quanto é Cfúe Vod~-vai ganhar de comissão
só para fazer i:ori'etag'ein? Ele disse: "Ah, não
sei". EU digo: "Mas eu sei".
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der a vontade da maioria, Agora, vamos obter
essa maioria para estabelecermos, democraticamente, qual é_a vontade do Senado.
0 SR. JOÃO MENEZES _ v. EX' me
faz uma pequena injustiça natural, porque
conversei com V. EX' e também aceitava a
idéia de que se fosse discutir isso na Comissão
de Constituição e Justiça para encontrarmos
_urna solução para 0 caso.

Esse projeto deveria ter sido para a Comissão de Constituição e Justiça e não foi, não
ser por que. Está há dois meses, aqui. Dois
meses, aqui. ·E de repente, vai ser votado. E
0 que eu disse às peS soas "nteressadas
I
, ao
lobby, é que elas encontrassem outra forma,
porque eu não poderia aceitar isso, como aqui

Perguntei ao outro: "E Sr. que quer pôr
es~e é o meu posicionamento. Por exemuma agência do Banco lá, quanto o Sr. vai
pio, eu tenho uma emenda ao art._ 5" dizendo
g~ni:Jar_de comissão?" "Ah, não sei". Mas eu
sei._ E -quanto vai ganhar quem extrai o ouro
o- seguinte:
Suprima-se o art. s~ do Projeto de Lei
lá? Nada! Não vai ganhar nada! Vai continuar
morrendo lá, sofrendo o desgraçado e um
da Câmara n" 2, de 1989, que "dispõe
bando de gente enriquecendo. É contra isso
sobre o ouro, ativo financeiro, e sobre
que luto. E por esta razão fiz a primeira emenseu tratamento tributário".
da, que foi a emenda para acabar com essa
Sabe por que, Senador? Porque 0 art. s~
h_i~lória- de outros irem explorar o ouro, que
diz 0 seguinte:
ficasse ..e:~CclU$ivamente com o Banco do Brasil
e ~ Cahc~_Econômica Federal. Aí o Senador
"É o Banco Central do Brasil compe.riie_Eli_S_S_se que o Banco do Brasil não tem
- -tente_~ra_considera"r.Como-operaçllo ficondições. Imagine se o Banco do Brasil, que
naOceira; sujeita, exduSivarriente, ao 1mé essa pontência que tem af, não tem condiposto sobre Operações de Crédito, Câmç_Qe_s~que condição terá uma sociedade irnobibio e Seguro, ou relativoS à títulos ou valoliáiia que vai se [az_er, que vai se formar para
res e objetos, as operações corri outro
praticadas até a vigência desta lei."
explorar o owo? São essas coisas, em que
nóS pOSfdOnanios, assumimos a responsabiIsto é, apenas 0 imposto ia ser cobrado solidade porque é em defesa do pária, é em - bre isso. As operações feitas antedorrriente
nao vão pagar -o JM, que é 0 ImpoSto Sobre
defesa do homem que não tira nada com isso
e continua _vivendo miseravelmente.
0 Minério; não vão pagar o Imposto sobre Cir0 Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Senador, - - culação de Mercadorias; não vão pagar nada,
e isso importa um montante de dinheiro da
permite V. Ex" um aparte?
maior quantidade, Srs. Senadotes.lmportã em
0
_ O Sr. João Menenzes -Tem aparte
myito dinheiro. É com esse pequeno artigo,
V. Ex"
aqUi,- que está colocado ingenuamente, nesse
O Sr. Jutahy M_agalhães- Sr. Senador,
projeto. 86 aqui há um grande lançamento,
já por várias vezes, eu pessoaJmente, e aqui
e por isto fiZ a emenda, propondO a retirada
desse art 5 9 , porque é incOnstitucionaJ. Ele
faço uma difereficiação_no exercido eventual
da Uderanç:a do PMDB com a ação do Sena·
n-ão pode, com uma lei que não existe, viger
dor, eu, pessoalmente, como Senador sou
sobre operações que foram feitas ãnteriorcontra."'c.ectas _o_Qrma_s__que são estabelecidas
mente, que já foram transacionadas e acaba·
nesse projeto. Apenas discordo do posicionadas. E a lei ainda nem está aprovada. E põr
menta dé alguns Srs. Senadores, inclusive V.
quê? Para pagar apenas o lsof, que é um peEX', porque acreditava que nós deveríamos
quenino imposto cobrado pelOs bancos, e os
ter votado já qualquer proposta, com ou sem
outros impostos não pagaram coisa alguma
emend_a._ e propus que se fiZesse um entendi·
Vejam V. Ex"' que a razão da nossa luta
mento para se chegar a isso. Hoje, eu gostaria
é apenas esta. Não é a primeira vez que ocupa·
de propor, se nós não conseguíssemos apro~
mos a tribuna deste Senado em defesa do
var essa matéria, que V. Ex', o Senador hamar
garimpeiro. Não é a primeira vez, nem será
Franco, eu, o Senador Cíd Sabóia, reuníssea última. Enquanto pudermos, continuaremos
mo-nos com as lideranças aqui da Casa, para
nesta defesa.
na terça~feira apresentarmos uma sugestão
Além do mais, apresentamos outra emenda.
de substitutivo. Se rião for aceita a sugestão,
que diz riO art. 14:
então que as lideranças se comprometam de
"Art. 14. Esta lei entra em vigor na
traZer· os Senadores para pfeilârio, para obter
data da sua publicação, cabendo ao Poa maioria, o quoruin necessário para votar.
der Executivo regulamentá-la no prazo de
Temos que tomar uma decisão, não podemos
30 dias."
ficar protelando essa matéria indefinidamente.
Temos qUe aceitar ou não o substitutivo. AgoPor quê?- Ninguém sabe como proceder,
ra, se não o aceitarmos, que se vote para atencomo operar. Cada um vai fazê-lo à sua venta·
0
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de. Que lei orienta essa operação? Nenhuma.
Este é um projeto voador. É preciso regula-

mentá-lo.
Por isto, apresentei esta emenda, para que
o Poder Executivo regulamente essa !e~ estabelecendo como op·era:r;-quem vai comprar,

quanto e o que pagar, pata não ficar cada
um escolhendo o que vai fazer, apenas pagando o lso( e deixando todo o resto de lado.

vai melhorar de vida se hOuver melhores condições financeiras, e essa é uma forma de
enriquecimento. "Que se enriqueça para que
os outros possam também melhorar, mas não
se enriqueça à custa da miséria e da desgraça
do garimpeiro brasileiro.
_
São essas, Sr. Presidente, as minhas palavras e o meu posicionamento diante desse
projeto de lei que aqui está. (Muito bem!)

Apresentei outra emenda, Sr. Presidente:

"Acrescente, onde couber, ao Projeto
de Lei da Câmara n" 2,-- de -1989, que

(*)ATO DO PRESIDENtE
_N•l10, DE 1989

"dispõe sobre o ouro, ativo financeíro, e

O Presidente do Senado Federal, no uso
deis atribuições- que lhe conferem os artigos52, item__3_8, e 97, inciso IV, do Regimento
Interno, em conformidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comissão Diretora- n~ 2; de 4 de abril
de 1973~ e tendo em vista o que consta do
Processo n• 004.117/89-1,-Resolve aposentar, por invalidez ANTONJNO DIAS ROSA, Agente de TranspOrte:Legislativo, dasse ''D", Referência NM-33, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciSo I, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado
com os artigos 428, inciso III,§ 29,429, inciso
UI, e 414, § 49, da "Resolução SF nç 58, de
1972; artigo 39 da Resolução SF n9 13~- de
1985; artigo-29 da Resolução SF n .. 182, de
1987; artigo 59 da Resolução SF n<- 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 Constituição Federal.
Senado Federa1, 14 de abril de 1989.
Se_It~_d<:>r Nelson Cameitj>, Presidente.
{*) Republicado por haver saído com inc~!o no
DCN, Seçi!lo U, de 15-04-89

sobre seu tratamento tributário".

As

instituições financeiras adquirentes de
ouro de garimpo -são obrigadas a parti-

cipar, juntamente com as cooperativas ou
associações de garimpeiros regularmente constituídas, de programas de assistência aos garimpeiros e de recuperação
do meio ambiente, na forma a ser estabelecida em regulamento.
Parágrafo único. - As despesas decorrentes da participação de que trata este
artigo são consideradas operacionais para fins da legislação do Imposto de Renda,
nos limites e condições a serem fxxados
em regulamento."
Ora, com isso ·quero obrigar alguma proteção ao ddadão que produz a riqueza. Não
é possível que o cidadão que produz a riqueza
viva na miséria, viva abandonado, viva desgraçado como um pária, vivendo fora do mundo,
e meia-dúzia de instituições, meia-dúzia de
pessoas enriqueçam da noite para o dia à custa desse trabalho.
_
_
__ . .
é: este o nosso posicionamento. É por isto
que desejo a regulamentação da lei, é por
isto que apresento essa emenda.
Não tenho nada contra o ouro ser transformado em moeda. Não, mas o que não quero
é que se faça mais uma exploração do homem
que trabalha com o ouro; aquele que trabalha
na mineração, e também o estrago, a depredação onde se tira o ouro, por-que isso é
feito_sem nenhuma regra, seni nenhuma norma, e se esbandalha, se arrebenta tudo e s_e
estragam os rios, se poluem os rios, destróemse a mata. Enfim, tudo acontece à custa do
ouro, porque o ouro brilha e o ouro vale tanto
quanto pesa.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço até a sua compreensão. Desejo que a lei
seja feita, mas que se _estabeleçam normas
para não enriquecer meia-dúzia e aumentar
a miséria de milhões de brasileiros que trabalham na exploração do ouro. É esse o -meu
posicionamento. E já tenho uma experiência
porque quando se tratou aquj de Serra Pelada
o que fazemos aqui? Brigamos, lutamos, com
essa galeria _cheia, e o que acOnteceu? Seira
Pelada está acabando, o. ouro está sendo tirado de lá por todo mundo, vai para todo lugar,
todos ganham e o desgraçado está morrendo
!á nas terras de Tucuruí, de Marabá.
Por isso, Sr. Presidente, porque o meu ponto
de vista é social, não me importa se vão ganhar
muito dinheiro com isso. O Brasil precisa que
todos ganhem muito dinheiro, porque só se

ATO DO PRESIDENTE
__ N_"_l21, 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 e de conformidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comíssão Diretora nç 2, de 1973,
Resolve, nomear MANUEL PESSOA MENDES·,- Auxiliar Legislativo, CLT, para eXercer
o cargo em comissão de Díretor da Subsecretaria de Relações Públicas, Código SFDAS-101.3, da Parte P'ªrmanente do Quadro
de Pessoal do Senado Federal.
Senado Federal, 26 de abril de 1989.
-Senador Nelson Caineiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 122, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que_ lhe confefem os artigos
52, item 38, e 97, indso IV, do Regimento
Interno, em conformidade com a delegação
de competência que lhe foi oi.JtOrQada pelo
Ato da Comissão Diretora n1 2, de 4 de abril
de_ 1973, e tendo ~m vista o que consta do
ProCesso no 005.027/39-6,
Resolve aposentar, voiuntariamente, ALJVtiR
HYPÓUTO DE OLIVEIRA, Adjunto Legislativo,

Oasse "Especial", Referência NS-19, do Qua.
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dro Permanente do Senado Federa], nos-termos doartigo40, indsolll, alínea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 428, inciso 11, 429,
inciso I, 430. incisos N e V e 414, § 4"' da
Resolução_ SF n9 58, de 1972; artigo 3~ da
Resolução SF n9 13, de 1~85; artigo 2 .. da
Resolução SF n .. 182, de 1987, e artigo 59
da Resolução SF n9 155, de 1988, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, incisO XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 26 de abril de 1989.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 123, DE 1989

O Presidente _do_ Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
52, item 38, e 97,-JOciso N, do Regimento
Interno, em conformidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comissão Diretora n~ 2,· de -1973, e
tendo em vista o que consta do Processo n9
005.177/_89'8,
Resolve rescindir, a pedido, o contrato de
trabalho do servidor GILBERTO JOSé: DE
SOUZA, Agente _de Segurança Legislativa,
C1asse __"C', Referência NM-26, do Quadro dePessoal CLT do Senado Federal, a partir de
12_de abril de_1989.
Senado Federal, 26 de abril de 19_89.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 124, DE 1989

O Presidente do Sen.:ido -f:ederal, no uso
da!> atrlbuiçõ~_ que lhe conferem os _atl[gos
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento
Interno, em confõrmidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comissão Diretora n .. 2, de 4 de abril
de 1973, e tendo em vista o que consta do
Processo nç 005.121/89~2.
~ Resolve aposentar, voluntariamente, OLQA
TEIXEIRA, Adjunto Legislativo, Clã.sse "~='.sJ>e-o
cial", Referência NS-19, do- Quadro Perma~
nente do Senado-Federal, nos termos do artigo 40, inciso III,_ alfnea "a", da Consbluição
da República Federativa do Brasil, combinado
com os artigOS- 428, inciso ll, 429, incfso I,
•PD. incisos IV e V e 414, § 49, da Resolução
SF n9 58, de 1972; artigO 39 da Resolução
SF n 9 13, de 1985; artigo 2 .. da Resolução
SF n~ 182, -de 1987, e artigo 59 da Resolução
SF n9 155, de 1988_, com proventos integraís,
observado o disposto no artígo 37, incisO XI,
da Constituição Federal.
Senado Federal, 26 de abril de 1989..
- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

-ATAS DE COMISSÁO
COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO,CRIADA ATRAVÊS
DO REQUERIMENTO
N•10,DE1989,DES~A

A APURAR AS DENÚNCIAS
SOBRE-A DEVASTAÇÃO DA
HILÉIA AMAZÓNJCA E A
PARTICIPAÇÃO ES1RANGEIRA
-NESSAS DENÚNCIAS
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Reunláo, realizada em

14 de março de 1989

Aos quatorze dias do mês de março do ano
de mil novecentos e oitenta e nove, às dezes-

sete horas e vinte e cinco minutos, na Sala
da Comissão de Fmançêis, presentes os Se~
nhores Senadores Leopoldo Peres {Presidente), Jarbas Passarinho (Relator), Nabor Júnior,
Chagas Rodrigues, Mário Maia, Ronaldo Ara~
gão, Aluízio Bezerra e Áureo Mello, reúne-se
a Comlssão Parlamenta-r de Inquérito, desti-

nada a apurar as denúncias sobre a devastação da hiléia amazônica e a participação estrangeira nessas denúncias. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Odacir Soares, Edison Lobão e
Teotõnio Vllela Filho.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos da Cernis..

são e solicita que seja dispensada a leitura
da Ata da Reunião anterior que, logo após,
foi considerada aprovada.
A seguir, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Relator, para apreSentação
do esboço prelir .'nar do roteiro das atividades
da Comissão. Prosseguindo, é franqueada a
palavra aos Senhores Membros para que apre~
sentem sugestões. Usam da palavra, pela ordem, os Senhores Senadores Ronaldo Aragão,
Mário Maia e Chagas Rodrigues.
Com a palavra o Senhor Senador Jarbas
Passarinho, propõe que sejam ouvidos preli·
minannente, os Presidentes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Fundação
. do Acre. A sugestão é aprovada.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente convoca os Senhores Senadores para
wna reunião informal a realizar-se no próximo
dia vinte e um, às dezessete horas e, para
constar, eu, José Augusto Panissete Santana,
Assistente da ComissãO, lavrei a presente Ata,
que lida, será assinada pelo Senhor Presidente
e irá à publicação juntamente com o apanhaIT_Jent() t_a'l!ligráfjco.

A/"'EXO A ATA DA Z• REVN!ÃO DA
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQ(JÉRJTO, CRú\DA A 7R4 I<É5 DO REQI./fRIi•íi::."'.TQ NP 1O, DE 1989, DESTINADA
A APURAR AS DENONCIAS SOBRE A
DEVASTAy\"0 DA H/LÊ/A A.AMzóNIO\
E A PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA
NESSAS DENONCJAS. DESTINADA A
ELABORAR O ROTEIRO DOS 7R4SA'
LHOS. QUE SE PUBUO\ COM A DEV/DAAOTORLZ'Iy\"0 DO SENHOR PRfSI-

DENTE.
Presidente: Senador Leopoldo Peres
Relator: Senador Jarbas Passarinho
O SR PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -

Havendo número legal, está aberta a reunião.
Convido o Senador jarbas Passarinho; designado na reunião preparatória, como relator,
a tomar assento à Mesa. (Pausa.)
Srs. Senadores, no momento em que se
instala esta Comissão à e- Inquérito, r1a qual
tantas esperanças deposita o povo da Amazônia e a Opinião pública nacional, quero fazer
wn apelo aos meus colegas do Senado da

República, membros deste órgão, que dêem
a ela não só a sua freqüência - que sei ocorrerá - mas, sobretudo, o melhor do seu pa~
triotismo e da sua dedicação à causa pública.
Com ã palavia 0 senador Jarbas Passarinho, que vai fazer uma exposição sobre o rotei~
ro dos noss-os trabalhos.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores, na reunião informai de
Jnstalação da Comissão, foi por nós aprovado
um roteiro que eu tive a oportunidade de apre·
sentar ao Presldente Leopoldo Peres, que pode ser tradUZido em três ou quatro fases, particulannente em três, que eu sugeriria que fizéssemos, log_rou aprovação naquele primeiro
encontro.
Na primeira fase, nós teríamos que dar um
tratamento tipicamente científico à pesquisa
que vamos fazer,- para caracterizar o que de
real existe da área desmatada da hiléia Amazónica.
Não seria, evidentemente, falar em Amazônia Legat_Na_hora em que falâss.emos em
Amazônia Legal, estaríamos incluindo áreas
de revestimento flo!Ístico, de cerrado, de vegetação, de transição, que são, .normalmente,
objeto de destruição pelo fogo para o plantio
a cada ano.
Então, o objetivo seria caracterizar c-om precisão aceitável qual a área da floresta equatorial úmida, chamada hiléia Amazónica, até
aqui derrubada, seja para a humanização da
área, no sentido de construção de cidades,
vl1Ç!.S, estradas. seja para proporcionar uma
tentativa de ocupação que se fez. através de
uma estrãtégia, que tomou vulgarmente o nome de "ocupação pela pata do boi", isto é,
a destruiÇão -da mata para- ser substituída por
campos de pecuária e para esse fim.
Há dias tive oportunidade de participar de
um programa de televisão, no qual também
era convidado o governador do Acre, e S. Exdeu um número qUe me pareceu bastante
Interessante- quando falou que o Acre, hoje,
que é urna das áreas mais visadas pelas denúnélas
desmatamento indiscriminado,
tem apena_s 7% do total da sua s_uperficie desmatado, e que esses 7% coincidem com as
dáàaes; Os -nOs, as construções industriais,
comerciais, e as-Sún por diante; e· também aS
áreas de,Pecuária. Na oportunidade referiu-se
ao que o nobre Sen.:ido{ Nabor Júnior havia
falado na nossa reunião anterior, referindo-se
à~ela empresa Funtac.
É: yma_ _fundaçãÕ que, no Aáe, acredita S.
~.hoje tem oS melhores números a respeito
desse problema. Quer dizer, estaria mais-capacitada para fazer a avaliação através de censoriarnento remoto, com alta precisão, e traba·
lhar1 se não _estou equivocado, com o satélite
Landsat. que é mais preciso, para este fim,
do que Qs_atélite Noah.
_
Então, com isso, eu guardéi Jogo a impressão de que já poderíamos ter algum caminho
inicial para testar esses números com números do Instituto Nacional de Pesquisas E'Spaciais e com os números-do Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia, o INPA Só aí tere-mos três_ referendais para este problema.
Por que, então, tentar primeiro localizar com
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precisão aceitável, como eu disse, a área desmatada? Porque, logo em seguida, se a área
desmatada for, como diz o Presidente Samey,
apenas de 3,5% da Amazônia legal, claro
que será menos de 2% da hiléia amaronica.
Se chegarmos a este número, nós podemos
ter..desde logo a idéia concr~ta a respeífo da
validade ou não do tipo de acusações que
tendem a ser um certo alarmismo a respeito
da Amazônia.
Bom, e a parte ainda ligada à preferência
de depoimento de cientistas seria caracterizar
a Amazônia, através daquilo ejue muitos admi·
tem que são mitos. Por exemplo, a Amazônia
é o pulmão do mundo. Tenho um documento
que me foi dado por um botânico de alta relevância, Sr. Paulo de Tarso Alvin, quando era
presidente da Ceplac, e que fez uma conferência onde sustentava -José Cândido, que
foi presidente dos agrônomos brasileiros, já
sustentava antes- que o oxigênio Produzido
durante- o dia é conSumido durante a noite
pela produção do C02 e que esse oxigênio
é- produzido em matar quantidade com as
plantas mais novas. A proporç:ã.o que elas são
mais novas e crescem, elas produzem mais
oxigénio do que produzem C02. Mas a mata
amazónica já é uma mata de maturação conhecida e com isso haveria um equilíbrio em
24 horas sem nenhum saldo de oxigênio para
os americanos, para os europeus os japoneses
e. o mundo inteiro.
Então,_ eu Sugeriria que isSo fosse um dos
pontos imediatos para discuürmos, poque em
grande parte na Europa, discute-se a questão
se é justo ou não derrubar a mata:, para com
isso causar a rarefação na atmosfE:rà lá fora.
O outro ponto seria quanto o desffiatamento da hiléia amazõnJcã poderia-influir no chamado efeito estufa.

e

O SR. RONALDO AAAGÃO Ex- um aparte?

Permite V.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois não.

O SR. RONALDO ARAGÃO-.:c:. (lnaudivel.
Fora do miCroforie) ... cobre esse oxigênio que,

Cf!m e$Sa5 considerações feifas pOr organismos
intemadonais, eles estão respirando o oxigénio
da Amazônia gratuitamente, o que não é justo.
t preciso que o Brasil também estabeleça uma
taxa para esse consumo de oxigênlo produzido
pela Mata Amazónica.
O SR. JARBAS PASSARINHO- esse seria
um objetivo realmente de_ cobrar royalt. Mas,
na verdade, se nós não exportamos esse oxigênio para o resto do mundo não temos o
que cobrar. Seda uma questão a discutir.
Quanto ao "efeito estufa", eu até dei uma
entrevista recente ao jorna1 O Globo- pediria
que houvesse uma retificação nesse aspecto,
o que foi muito fiel à reprodução, mas não
nesse ponto- mas demonstrava que o maior
interesse seria realinente nós, desta Comissão,
e deiS brasileiros __em geral~ --Sabermos se as
queimadas da Amazônia estão provocando
modificação da temperatura no globo, porque
se isso levasse a uma liquefação de calota
polar nós seríamos objeto de inundação das
nossas cidades litorâneas, todas aquelas que
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estão ao nível do mar e até aquelas que estão
francesa que todos n6_s aprendemos a admimais adentradas. Belém do Pará, por exemplo,
rar. No século XVIII, apareceu liberté, ega/íté,
também está a nível do mar, bastava- a Baía
fratemité, que _era a grande bandeira da Revode Guajâ.rá aumentar 1 metro e nôs leríamos - lução Francesa, e já se vão dois séculos e
toda aquela civilização inundada. AJ, infelizo fratemité não eXiSte, o e gallté rnuito menos
mente, no jornal saiu 20- metros. 20 ·metros
e a liberté até sofre sérios arranhões ou até
é demais, só com um novo Noé, um novo
síncopes relativas.
Dilúvio: Mas _de _qualquer maneira, eu falava
De modo que temos uma postura, creio
em 2 metros; entre 1 e 3 metros se admitirianesta, CP!, de não termos nenhum tipo de
essa hipótese.
aii"Ogância, de_ pesporrência, que é desagraPor outro lado, é intere_ss<mte _çp_nvocar pes- dável, e nenhum tipo de submissão, e aí estusoas que p-ossam nos falar, por exemplo, sobre
daríamos isso- com quem fosse necessário,
esse efeito estufa sobre o qual tanto se fala,
para discutir essas acusações.
se discute hoje.
O apelo final seria respondermos àquilo que
Se essa modificação já tiVes~re· oCorrido __falbamQs çrté agora; não temos uma política
aquilo que nós aprendemos na Física elemenflorestal para o Brasil, e o que eu sugeri foi
tar, nem era F'tSica superior, de cjual é a présaprovado pelos companheiros, uma politica
são atmosférica ao nível do mar e qual é a
florestal c_om ênfase na hiléia amazónica. Tepressão atmosférica a cada 1oom de diferença
mos tcirnbém o problema da Mata Atlântica
de a1titude. Se eu não estou equivocado, até
e podíamos extrapolar um pouco para discutir
hoje ao nive\ do mar, ela r~presenta 762 milíurna política, diretrizes para uma política flometros. Então, isso hão -se- modificou desde
restal e se daí resultasse depois um projeto
o momento em que esses dados foram obtide lei, ou o Executivo tomasse a si _essa resdos cientificamente há SéÇ,i,.Jlos. Ora, se não
ponsabilidade, tanto melhor.
Então __ e_(a_m essas as quatro fases: na pri~
houve modificação da pressão atmosfértca até
hoje é porque, certamente, essa diferença não
meira fase eu sugeri ao presidente e aos fiusé palpável, não é sensíVel. Mas todos falar:nos
tres colegas da CP! que esgotássemos a questão sem introdução de natureza política, ela
como políticos e como Senadores, numa CPI
seria apenas de testemunho científico e eu
dessa natureza, somos obrigados a ter um
certo ecletismo, na medida de levantar idéiaS me prOPoria a apresentar ao presidente e aos
e depois pedir que as pessoas qualificadas,
colegas, dentro de 48 horas, um rol de pessoas
pelo seu métier, pela sua profissão, possam
oU órgãos que devês$emos convocar para deconcluir.
por aqui, o que naturalmente, corno disse o _
presidente Leopoldo Peres, não implica negar
Então, nessa primeira etapa, discutiríamos
que qualquer componente da Comissão posas dimensões exatas _da superfície- atingida,
sa, por seu turno, apresentar também o que
os mitos _sobre a Amazónia como pulmão do
seria Pesejável.
mundo, ou como agravamento do efeito, estu·
Quando falo colegas da Comissão, Sr. Presifa daí compararíamos com as denúncias _esdente. estou me recusando a aderir um poucotrangeiras, que têm evoluído. Entre a n(nisa
à voga atual; acabei de ouvir no Supremo T ri~
instalação e o dia de hoje, por exemplo, fiquei
bunal Federal até um ministro se referir aos
verdadeiramente chocado em :verificar um hooutros ministros_ como companheiros. Na Remem que é presidente de uma das grandes
volução Francesa, o trataiiiento era cidadão,
nações do mundo e é a segunda vez que ch__ená Revolução BolcheVista, era camarada; na
ga a um setenato na Franç~. que é François
constituinte brasileira d~ 1987!1988, era comMitterrand, levantando uma idéia agora em
panheiro. Eu escolho os meus companheiros.
Haia, da chamada soberania relativa. Nunca
pude entender o que isso significava; a_té na
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) cadeira de direito ln_temadonal que cursei na
Há uma outra entidade, cujo nome não posso
Escola Militar e depois na Escola do Estado.
Maior nunca ninguém me falou de soberania dedin.9r,-Cujo niémbros se-tratam -também de
companheiros. Mas essa é reservada.
relativa. É verdade que no Brasil já _se falqu
de democraciaxelativa, é outra coisa, m_as soO SR. RELATÜR-(Jarbas Passarinho)- Eu
berania, relativa, até aqui eu não tinha ouvido
sempre ouvi muito o tratamento camarada,
falar. Ou tem ou não tem.
- embora eu ntinca pertenCesse a qualquer cé.:
De modo que quando o presidente da Fran- lula comunista, que, depois, passou a se chaça propôs e felizmente foi vencido -os joinais
mar organização de base. Isso é porque comederam isso_-- na tua __t~e_,__e]g_ queria exataceia minha vida militar, como aluno em Porto
mente uma espécie de fórum internacional, Alegre, ouvindo: meus jovens camaradas: Era
uma corte int.ernadonal que decidisse as
o Coronel falando para nós e. E nós tanto
questõ_es ecológicas, e por isso _então as sobefornos _camaradas que os comunistas se en·
ranias seriam relativas.
vergonhai'arn e passaram aser companheiros.
CPtrJ isso, eu peço desculpas por não tratar
Ora, a única forma que eu entenderia de
os membros da Comfssão por companheiros.
soberania relativa n_o campo do Qireito InterFinalmente, gostaria, se o presidente me
nacional é quando se faz, ou o fideicomisso)
permite, de encerrar esta primeira parte de
ou então um tipo de protetora, em que se
fala despretensiosa do relator com uma exorguarda uma soberania internª, milS- se transtação.
fere para o exterior a soberania externa, e fsso,
- Iniciamos um trabalho que começa a ser
talvez, fosse exatamente o que o Presidente
efetivO-a parti~ de hoje debaixo de certas crítida França pretendia. Acho que S. ~· poderia
cas, que são genéricas e não específicas, que
também se deter um pouco mais na legenda
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levem a admitir que as ComissÇles Parlamentares de Inquérito sã-o- verdadeiramente desnecessárias ou, de acordo com um adjetivo _que
os juristas usam muitO i;!- que sempre me arra-:.
nhou o ouvido, despiciendas. Não gostaria que
isso se desse, até porque acho que é injusto.
Já no plenário do Senado, eu sustentei uma
tes~ de que talvez nós devêssemos ter corrigido isso na Constituição. Em vez de se chamar Comissão Parlamentar de Inquérito, poderia se chamar Comissão Parlamentar, ou
C_omissão Parlamentar de Análise, ou Comissão Parlamentar de Investigação, porque a palavra inquérito sugere, de logo, urna conotação policial, dá a impressão que nós estamos
querendo saber alguma coisa com o objetivo
de aplicar puniçõeS. Eu, como ministro do
Trabalho e como ministro da Educaçãp, ~e
beneficiei, na minha administração, de Comissões Parlamentares de Inquérito, inclusive sobre_ o Inquérito realizado aqui no Congresso
sobre o ensino superior. Naquela época, foi
muito i[nportante para mim. _No entanto, o
que se diz normalmente é que as C6ni1sSões
de inquérito não levam a resultados positivos.
Eu fui relator da Comissão do Acordo Nuclear numa hora difícil, numa hora em que
o Presidente Geisel publicava um livro branco,
onde, baseado, por seu turno, nos dados da
Eletrobrás, Sua Excelência admitia que era
absolutamente imprescindível fazer a construção de 8 usinas nucleoelétricas até os anos
90, para impedir que houvesse contenções
de demanda, ou seja, racionamento até na
produção de energia primária na área mais
dinâmica da economia nacional, que era o
SudesteNaquela altura, trabalhe.,,.a.se com duaS hipóteses: a de crescimento anual de 8% do
consumo de energia ou a de 10%. O Presidente foi até mas modesto. Não se levava em
consideração, naturalmente, o_que aconteceu
depois do choque do petróleo, não se considerava a diminuição do crescimento_ iridustrial,
a estagnação que houve, o que fez com .que
esses números caíssem. Mas, se não_tiv~se:m__
caído, evidentemente hoje, nos faria falta a
suplementação de energia a partir da construção- das usinas chamadas nt~.. , ,;_....:.. t: nós
conseguimos aqui o que parecia
absurdo
naquela altura. Primeiro, o regime ainda não
era de grandes liberdades e os membros da
Oposição que se encontravam lá, Dirceu Cardoso, Franco Montoro, Roberto _Satumino e
outros, trabalharam conosco em amplo entendimento. A Presidência da Comissão Coube
ao Senador Itamar Franco. O resultado disso
é que se abalou a decisão tomada no livro
banco, porque o livro branco dizia que não
havia outra alternativa e que era absolutamente imprescindível construírem-se as 8 u_sinas.
Não se conhecia, por exemplo, o acordo de
acionistas. Foi obtido atravês de nós, como
documentos s~_çretos do Gove.mo,- em entendimento_ i:.om _o gõvemo alemãO. Eu déixei
a relataria porque passei a líder de governo,
mas continuou o trabalho da_ Comiss_ão, trabalho este que levou à reformulação do piano,
que hoje ficou apenas em Angra 11, no máximo
à construção de Angra III.
o

um-
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Então, penso que a CPI pode perfeitamente
chegar a uma conclusão que seja válida até
em terrnos internacionais. Vamos provar que

temos o maior interesse pelo nossO País; esse
património, como a C6n.Stifuiçào colocou, é
um património nacional a Floresta Amazónica;
e nós poderemos chegar a um resultado definitivo.

Era a exortação que eu faria, Sr. Presidente,
encerrando as palavras como Relator.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)Muito obrigado.

Em discussão a sugestão- do Sr. Relator.
Concedo a palavra ao Senador Renal do Ara-gão.
O SR. RONALDO ARAGÃO -

Para voltar

um pouco mais às considerações feitas pelo
Senador Jarbas Passarinho, quando fala no

"efeito eStufa".
Está sendo tributado ao Brasil, em campa·
nha internacional, a única responsabilidade
por esse buraco da camada de ozónio na atmosfera, o que não é verdade. É uma campanha dirigida, até de desmoralização,com relação ao Brasil, porque n~o somos resportsâveis
por testes nucleares feitos pelos países mais
desenvolvidos; não somos responsáveis por
gases de foguetes lançados na atmosfera; não
somos responsáveis pelo desastre_de Chemo·
bill, que toda a humanidade presenciou, e de
que, até hoje, sofre-se as conseqüências, não
somos resposâveis pela descoberta dos sprays.
Temos também aquele desastre daquela
usina, lá na Itália, é uma usina americana, a
Three Miles lsland. Então, se formos re"passar
quem são os responsáveis pelo desequilíbrio
na atmosfera, veremos que- nãô ~- tf Brasil.
Não é o Brasil o responsável por esse desequi·
líbrio que está aí. O que temoS é uma campanha, segundo o Presidente da República, muito enfático, quando diz que não negOciamos
a Amazônia. Existe até, se não me engano,
aqui, uma sugestão feita por Hermann Kahn,
a do Lago Amazónico. Desde aí. já vem a
cobiça da internacionalização da Amazônia.
E agora esta campanha- e dou testemunho.
porque estive em um congresso--na Costa Rica,
onde deputado do Partido Verde, da Itália, com
acusações _ao Brasil, a que tivemos oportunidade de rebater, dizendo justamente lsto:
que_ não somos responsáveis por tudo que
a está; que foi a Europa, foram os Estados
Unidos, que também acabaram com os índios,
etc., e tudo aquilo. Hoje, o que ~e faz nos
Estados Unidos, é que se paga, até, para- ver,
porque há um chefe de tribo indígena que
cobra para mostrar os seus índios, e nós não
o fazemos aqui; se é que existe índios também,
nos Es'tados Unidos.
Entendo que isto é uma campanha dirigida
de desmoralização do Brasil. E não podemos
aceitar isso. Entendo ~ue esta Comissão tem
a responsabilidade de mostrar isto ao mundo,
também; de mostrar que não temos medo
de dizer que não somos os responsáveis pelo
buraco da camada de oz6nio; pela questão
do desequilíbrio ecológico, enfim, por nada
disso; nós que conhecemos a Amazônia sabe~

mos que o percentual que foi desmatado ê
ínfimo em relação ao que foi feito na Europa.
Parece-me que não há interesse no desenvoMmento na capacidade de desenvoMmento do Br~sil porque temos, hoje, a região Amazôiiicaromo-região rica em minérios, em madeira, e é isso que os países adiantados não
querem; que o Brasil saia do subdsenvolvimento. E ·não podemos permitir isso; não poM
demos aceitar essas açusa_ções que se fazem,
quando um presidente americano chega a
uma conferência, no Japão, e intercede para
que não se tenha_ o desenvolvimento da s_aída
para o Pacífico. Não podemos aceitar isso.
Temos que dizer, alto e bom som, que o Brasil
é ·-um País independente, e a política, quem
a estabelece somos nós, não são os americaM
nos, não são os japoneses, não são so franceses, porque essa política do desenvolvimento
nacional depende da nossa capacidade.•Então, fiei aC,Ui, só para-acreScentar ao que disse,
com muita propriedade e com a inteligência
que lhe é pecu1iar, o Senador Jarbas Passa·
rinho, sobre esSe. _efeito estufa, pelo qual não
somos responsáveis.
O SR. PRESID_E['HE (Leopoldo Peres) Com a palavra o Senador Mário Maia.
O SR MÁRIO /Y\AfA- Eu queria, só à guisa
de sugestão, levar à Mesa a lembrança de que
no princípio do mês, dias 7 e 8, ocorreu em
Manaus uma reunião _de governadores onde,
juntamente com o Ministro do Gabinente Militar da Presidência da República, discutiu-se
o problema da Amazônia. Naquela ocasião,
tivemos conhecimento, por intermédio dos órgãos de divulgação, que o governo, através
do --seu ministro, estava apresentado um progranla "Nossa Natureza". Essa reunião estava
sendo promovida sob os auspícios do Instituto
de Estudos Superiores da Amazônia, recém
- fundacfa. Foram convidados para participar
dessa reunião vários cientistas e autoridades
principalmente governadores dos estados envolvidos pela grande região Norte. Nós, atr:avés
da imprensa, tomamos conhecimento da manifes4tção de várLas pessoas, de autoridades,
algumas até, em termos de debate, contraditando o pensamento de outros.
Como o assunto, o objeto prlncípal, o fulcro
da nossa Comissão é a Amazônia e o seu
relacionamento com o melo ambiente todo,
regional e nacional, seria interessante que estudássemos os resultados dos debates dessa
reunião para ver se seria intereSsante, entre
as autoridades e as pessoas convidadas para
falar sobre o ass~to, incluir aquelas que se
envOJ_veram nessa recente reunião. lss_o porque lemos dados interessantes da reunião, Inclusive o trabalho apresentado pelo Professor
SamUel Benchimol, com dados detalhados,
os _quais·o-senador Ronaldo Aragão apresenta
e que foram publicados recentemente pela
revista "Time .., fazendo um estUdo comparativo da produção não só do gás carbónico
como do óxido de enxofre e outros gases tó~
cos, que são produzidos muito mais no Hemisfério Norte. E dá também uma relação das
entidades, dos continentes e_ dos países produ·
tores dessas substâncias. Além do que, chamam também a atenção estudos feitos recen-
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temente por cientistas, que foram solicitados
juntamente com jornalistàs para fazerein um
apanhado da situação atual. Eles fiZeram um
estudo baseado em dados que devem ser estudados para serem aprofundados, porque o
assunto está vindo à baila, como eu falei outro
dia, aqui, a partir da morte do Chico Mendes.
É o marco. Aliás, amanhã, vamos ter uma
homenagem a ele, aqui no Senado. Esse estudo faz referéncia ao aumento da quantidade
de gás carbónico na atmosfera, que vinha
mais ou menos equilibrado mas que se intensificou a partir da industrialização. E os países,
quanto mais industrializados, mais produzen
gás carb6nico de uma maneira permanente,
enquanto nós, que estamos sendo acusados
agora de contribuição do gás carbónico para
o efeito estufa - e isso _é muito discutível
~ como resultado da queima das norestas,
e fazemos intermitentemente ainda, por causa
do ciclo das queimadas.
Seria interessante, então, convidar essas
pessoas para colocarem aqui a Amazônja, ler
go de saída, pessoas essas que têm ~onheci
mento, que são de destaque, como o Sr. Benchirnol, o Sr. Luiz: Carlos, do Instituto .de Ciências Especiafs de São Jose- dos Campos, especialísta do clima mundial, principalmente da
Amazônia. O Sr. Eriéas Salati, também, é um
estudioso da climatologia da Amazónia, das
precipitações hidrográficas, pluviais.
O Sr. Lúiz C~rlos, na referência do Benchimol, faz uma colocação muito interessante
com referência à polémica-do gás carbónico,
se está aumentando ou diminuindo a tempe~
ratura. Há duas teorias contraditórias: uma,
que estaria aquecendo demais a atmosfera:
a outra. que o fenômeno é oposto, esfriando.
Po_deríamos estar num final de glaciação ou
entrando numa associação. A teoria seria que,
com a destruição da Floresta Amazónica, do
metabolismo da floresta atual, seria rompido
o equilíbrio e a quantidade de energia liberada
por toda a biótica da Amazônia diminuiria essa
energia que, elaborada, subiria aos trópicos,
aquecendo as zonas temperadas. Com a destruição, diminuiria o aquecimento dessas
áreas e aderiria a uma nova glaciação, aumentando o gelo polar.
_Por outro lado, há uma teoria oposta, ou
seja, que tantas toneladas de gás carbónico
daria tantos graus atmosféricos e, com_o temM
po, derreteria os gelos polares, aumentando,
conforme a percentagem, e chegando até a
uma altura de 130m do nível do mar. O mar
baixaria ou se elevaria.
Tudo isto está sendo discutido e é contraditório. Penso que essas pessoas deveriam ser
colocadas na relação inicial de convidados para esclarecimento deste assunto, principalmente os· da área científica como o Benchimol, o Enéas Safati e o Túiz Carlos, que não
têm partido; são cientistas. Esta é a minha
sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) Muito obrig~do, Senador Mário Maia. Devo dizer que aceito a sua sugestão. Vou oficiar a
idéia e pedir as notas desta reunião e o SenaM
dor Jarbas Passarinho relacionará os cientistas
citados por V. Ex"
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senadOr Chagas Ro-

Vamos cumprir os nossos deveres com relação à Améz"ônic"ã, -mas, tanfo -quãnto possível,
dentro desse espírito de comunidade com as
O SR. OlAGAS RODRIGUES ~ Sr. Presioutras nãÇõeS -amazónicas, os outros países
dente, Sr. Relator, Colegas, é desnecessário
amazónicos, nossos irmãos e vizinhos.
dizer que o problema da Amazônia ganhou
Ffnalmente, a nossa Constituição aí está,
imporUmcia bem maior do que aquela que
com- o Capítulo VI do Título Vm, Do Meio Ama questão exiliia anteriormente. E houve reflebiente, Capítulo talvez que nãó encontre para·
xo internacional. E _claro-que iremOS tratardesleio em nenhuma COnstíh.iição-do mundo,
te assunto, e rejubilo-me por ver em funcionadando referência especial à Floresta Amazómento a Comissão, dentro dos princípios estanica braSileira, à Mata Atlântica, à Serra do
belecidos pela nossa Constituição. Não há ne.Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona
nhuma novidade nisso.
Cósreíra;- que SãO~pã"tiii-riônio hacional. Isso
Esta Comissão, por outro lado, está de paratem urna dupla significação. Isso não é patribéns por ter na Presidência V. Ex' e, como
mónio de famílias, não é património ·de muniRelator-Geral, o nobre Senador Jarbas Passacípios, não' é património de Estado. [sso ê parinho. Estou certo de que ela produzirá um
trimónio nacional e vale também no sentido
trabalho à altura dos desejos de todos nós _
de que é patrlmôiiio de nossa- Nação, repee daquilo que espera de nós a opinião pública
lindo, conseqüenterrieilt:Ei, Qualquer arranhão
brasileira.
à nossa soberania e à política que deveremos
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
sobefanamente adotar.
--Com a presença e as luzes de V. EX"- não
Diz o § 4~. art. 225:
tenho dúvidas.
......são património nacional, _e sua _utiliO SR..CHAGAS RODRIGUES ~Muito abri·
zação- far-se-á, na forma da lei, dentro
gado. É necessário aprofundar estudos cientíde condições que asSegurem a preserficos e aceitar esse roteir_o sugerido pelo nobre
vação do meio ambiente, inclusive quemto ao uso dos recursos naturais."
Relator.
De modo que nós mesmos já estabeleceA nossa Constituição é que vai baJizar.
mos as naturias limitações, tendo em vista
"Art. 1<:> A República- Fed-erativa do
o desenvolvimento do País. O problema da
Brasil, formada pela união iridiSSolúvel
Amazônia é um problema de ocupação e de
dos Estados e MuniCípios e do Direito
aproveitamento. Ocupação racional.
Federal, constitui-se--em Estaao Demo·
- De modo que· é- dentro dessas diretrizes que
crático de Direito e tem Cõriio fundarnen·
vamos aprofundar o estudo- e sugerir aquilo
to:
quê, -no momento, mais -se recomenda para
I - a soberania;"
Ievarrrios a~ efeito uma política de Ocupação
Fomos urna Nação soberana, continuamos
racional e de integração, vale dizer, de união
uma Nação soberana e não admitimos que
da nossa costa marítima do leste com o oeste.
esta soberania seja ferida.
Essa integração, é necessária. As estradas esQuero ainda chamar a atenção para o fato
tão abertas. Vamos pavimentá-las, vamos reade que:
lizar uma política de integração na área de
transportes, na área de energia, na área de
"Art. 3 9 ConStituem objetivos funda·
educaçãO de saúde.
mentais da República Federativa do BraCongratulo-me com todos os companheisil.
ros e aqui, modestamente, dentro dessas direI - construir urna sociedade livre, justa
trizeis, eSlõu -disposto a dar a minha colaboe solidárias;
raçãO para encaminharmos racionalmente
um dos grandes problemas que desaf1a.m soJU - erradicar a pobreza e a marginabretudo a nossa geração.
lização-e reduzir as desigualdades sociais
e regionais;"
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres).~
Muito obrigado, Senador Chagas Rodrigue~.
É lutando para reduzir essas desigualdades
que temos também que enfrentar o problema
Está franqueada a palavra a quem dela queiamazónico, porque, de um modo geral, a
ra fazer uso. (Pausa.)
.Amazônia e o Nordeste são regiões que não
O SR.. JARBAS_PASSAR1NHO --Sr. Presiestão acompanhando o desenvolvimento_ecodente,
-PeÇo.. a palavra, pela ordem.
nômico e social de outras regiões do País.
.
.
.
É evidente que o problema amazónico não
. o·SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peies)é só um problema brasileiro. Ninguém nos
Com a palavra o nobre Senador -Jarbas Passapredsa ensinar isso, niesmo porque não há
rinho.
Amazônia só no Brasil.
a·SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Pres;E eu pediria também atenção para o parágrafo único do art 4~ da Constituição, que
dente, gostaria de fazer uma sugestão. Disse
êiT, ainda há pouco, na abertura dos nossos
diz:
"ParágrafO único. A República Fedetr-abalhos, ·que em 48 horas podíamos já ter
rativa do Brasil buscará a integração ecouma relação, um elenco, ainda que limitado,
de pesSoas que deveríamos ouvir. Penso pronómica, política, so.cial e cultural dos povos da América Latina, visando à formapor, ao lado do que o Senador Mário Maia
lembrou, para as -pessoas que já participaram
ção de uma comunidade latjno_-americana de nações."
reunião de Manaus, perguntar ao Sena
Concedo a palavra ao

drigues.

-
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dor Ronaldo A.ragão a respeito dos participes
da re_união de Costa Rica,_ se algum nome
poderia ser lembrado também por S.&, para
essa primeira fase da avallação da extensão
real do desmatamento.
Pensaria, desde logo, em fazer cantata com
à lnpi, com o Jnpa e com a Fundação do
Acre, a Fundac.
Então, se pudéssemos ter uma reunião, ainda que informaJ, dentro de 48 horas, poderíamos aprovar, ..Se fosse o casO, ou pelo menos
apreciar as indiCaÇões feitaS, para começa:
a fazer a chaffiada dos depoentes. E o primeiro
depoimento já poderia ser feito ainda antes
de haver a rarefação demográfica do Plenário
do Senado Com a Semana Sarita. Podíam-Os
fazer, talvez, ainda na terça-feira da Semana
Santa.
- - É urna sugestão.

-b Sit PRESIDENTE (Leopoldo Peres) Formalmente convoco os Srs. Senadores pára
a próxima reunião, no dia 21, terça-feira, às
5 horas da tarde; e, informalmente, convido
V. EX- convido- e qualquer dos Senadores_
que tenham sugestão, para um encontro com
esta Presidêncía- na próxima quinta-feira, -às
17:0_0 horas.
Está encerrada a retiilião.
3• Rewtião, realizada em
21 de março de 1989

_Aos vinte e um dias do mês de março do
ano de mil novecentos e oitenta e nove, às
dezesseis horas é -trinta minutos, na Sala da
Comissão de Finanças, presentes os Senhores
Senadores, Leopoldo_ Peres (Presidente), Jarbas Passarinho (Relator), Nabor JÚnior, Mário
Maia e Áureo Mello, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as
denúncias sobre a devastação da hiléia amazónica e a participação estrangeira nessas denúncias.
·
Presentes, ainda, os Senhores Senadores
Jutahy Magalhães, Ney Maranhão, Carlps Patrodnio, Francisco Rollemberg, os Senhores
Deputados Chagas Duarte, Fernando Santana
e Senhora_ Deputada Sadie Hal@che. Deixam
de compare_cer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Edison Lobão, Odacir Soares, Teotónio Vllela Rlho, RonãJdO Aragão e
Aluizio Bezerra.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente_ declara abertos os trabalhos da Comissão e solicita seja dispensada a leitura da Ata
da reunião anterior que, logo após, foi considerada aprovada.
- Com a palavra o Senhor Senador Jãrbas
Passarinho, apresenta o roteiro dos trabalhos
da CPl e propõe que, no dia 14 de abril, seja
ouvido_o Professor Samuel Benchimol.
O senhõr Presidente submete à votação o
roteiro apresentado pelo Senhor Relator que,
em seguida, é aprovado.
A seguir, convida o Dr. Hebert Reger Schubart, Presidente do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, para tornar assento à Me~
sa. Com a palavra, o Dr. Schubart inicia -seu
depoimento abordando os trabalhos do INPA
e passa às mãos do Senhor Presidente um
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f!xemplar da revista Ciência Hoje", em sua edição de Jan/Fev/84, na qual pub1k21 matéria
sobre a Amazônia. Em seguida, focaliza o valor
ecológico da Amazônia; o efeito estufa; o au-

mento considerável de gás carbónico na atmosfera; a taxa de desmatamento; as hidroelétricas· e o extrativismo. Finalizando, enfatiza
o valor ec_ológico da floresta amazônlca, pela
importância na economia regional e nacio!lal.
Prosseguindo, passa-se ã fase interpelat6ria,
quando usam da palavra, pela ordem, os Senhores Senadores Nabor Júnior, Mária Maia,

o Senhor Deputado Fernando Santana, os Senhores Senadores Áureo Mello, Carlos Patrocínio, D~putado Chagas Duarte, a Senhora
Deputada Sadie Hauache e o senhor SenadOr
Jarbas Passarinho.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença do depoente e convoca os Senhores Senadores para a próxiina
reunião a realizar-se dia vínte e oito, às nove
horas e trinta minutos e encerra os trabalhos
da Comissão às vinté horas_e, para constar,
~u. José Augusto Panisset Santana, Assjstente_
da Comlssão, 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• REUi'IIÀO DA
COMISSÃO PARU.MEJYTAR DE INQUÉRITO, CRIADA ATRA lfs DO REOOERIMENTO N• 10, DE 1989, DESTINADA
A APURAR AS DENÚNCIAS SOBRE A
DEVASTAÇiÍO DA HILÉIA AMAZÓNIOI
EA PARTIC/PAÇJÍO ESTRANGEIRA
NESSAS DEIYÚNCIAS. DESTINADA A
OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. HEBERT ROGER SCHUBART, PRESIDEN7E DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÓNIA. Q(}E SE PUBLJ01 COM A DEWDA AUTORIZAÇiÍO 00
SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO
Presidente: Senador Leopoldo Peres
ReJator: Senador Jarbas Passarinho
Início da fala do Presidente, (fora do microfone). Leitura do roteiro dos"trabaíhOs da CPJ:
Março, terça-feira, dia 21 , às I6hora5, depOimento do Presidente do lnpa; terça-feira, <:fia
28, às 9h e 30 minUtOS;- depoimento do Dr.
Paulo de Tarso Alvim,_ Presidente da__ç~pl;:tc;
sexta-feira, dia 31, àS 9:30 horas, dépoimento
do Presidente da Funtac.
Abri.!, terça-feira, dia 4, -Projeto Radam; sexta-feira, dia 7, Presidente do Instituto Nacional
de. Pesquisas Espaciais, Jnpe; terça-feira, dia
11, convite ao Exm~ Sr. Ministro do Interior
e; sexta-feira, dia 14, reunião para primeira
avaliação dos depoimentos e traçar novas di'retrizes.
Antes de submeter a votos, quero apresentar um adenda à proposição do Senador Jarbas Passarinho: é que no dia 14, às 9h 30
minutos, a Comfssão se reunirá para ·ouyír o
Prof. Samiiel Bechebol, que muito terá a dizer,
estou certo, a esta Comissão.
Dia 14. Esta ê a proposição do sen"ador
Jarbas Passarinho, com o adenda da Presidência.

(Intervenção fora do microfone.)
A reunião seria na terça-feira imediata.
O -sR AUREO MELLO -Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -

Com a pálaVra o Senador AUreo Mello.
O SR. AUREO MELLO ___,., Aqui diz Projeto
Radam- está é uma inquirição a quem? É
o depoimento de quem, a respeito do Projeto
Radam?

· o·SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) cOm a palavra o relator.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - A
idéia é exatamente trazer quem, no Projeto
Radam, está habilitado a responder às perguntas do campo científico qu__e estamos colocando na primeira fase ..
O SR. ÁURELO MELLO -

Perfeitamente.

O $R RELATOR (,Jarbas Pa$sa_rinho) ....que conheça o projeto muitó bem ou os
~ssores que ele queira trazer.
O SR. AUREO MELLO -

Perfeitamente.

Ob~gado.

b- -SR. PRESIDENTE cLéOpoldo Peres) Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Vou
submeter a votos. Quem estiver de acordo,
queira permãriecer comO está. (Pausa.)
Aprovado.
Srs. Senãdores, dá-nos a honra hoje de comparecer a esta Comissão, o Diretor-Presidente
do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, JNPA Professor Herbert Schubart.
Não me cabe aqui fazer o estudo biográfico
do Prof' Schubart, primeiro, porque seria longo e, segundo, eu não_p:er_!a .a _pessoa capaz
para biografá-to. Mas, quero diZer que se trata
de um cientista apaixonado pela Amazônia.
Mas esta -Paixão nao o leva, de rriodo algum,
a perder o-senso crítico e a afastar-se da verdade científica. Portanto, com os Srs. passo a
palavra ao Prof. Schubart
O SR. HERBERT ROGER SCHUBARTExm" Senador Leopoldo Peres, Presidente
desta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Amazônia, Exm~ Senador Jarbas Passarinho, Srs; SenadoreS aqui presentes, minhas
Sfl" e meus Srs:
- -- É, para mim, e também para o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, os seus pesquisadores, que lá, com muita dedicação e,
às vezes, c:om muita dificuldade, desenvolvem
esse trabalho de pesquisa, uma grande honra
estar aqui como primeiro conVldado para esclarecer essa questão tão importante, que afeta aquela região tão promissora do nosso País.
Eu vou me basear num es.c_rito_que fiz, ainda
no final do ano passado, para o Simpósio
Anual da Academia de Oência do EStado de
São Paulo, que me pediu um relato sobre a
questão da pesquisa e da preservação dos
eCosSistemas, no caso da Amazônia. Esta
questão amazônlc_a é antiga.
__
O Sencidor Jarbas Passarinho tem lembraâo muito bem, que tem havido ciclos crlticos
de pressões maiores, pressões menores, sempie CórTf r'eações bastante pertinentes da so-
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dedade brasileira, visando preservar a soberania dessa região.
O assunto que vou aqui tratar não é novo;
essas questões vêm sendo estudadas há bastante tempo. O INPA, por exemplo, foi criado
há 35 anos e vem trabalhando sobre esst~s
questões; o Museu Goeldi, em Belém, é a mais
antiga instituição de pesquisa da Amazônia,
criado em 1886, e hoje é -um 1rrij)ortailte instituto do CNPq; há os centros de pesquisa agropecuária da Embrapa, as universidades. Então, o Governo bi"asileiro, o Brasil tem irlvestido
bastante no estudo e na pesquisa da Amazônia, e essas questõeS,- parit os pe'scjUíSãdores,
não são novas.
-Eu, inclusive, gostaria de passar às mãos
do Presidente um número· da revista Ciênd
Hoje, que foi dedicado à Amazônia, e que contém alguns artigos abordando a questão, por
exemplo, do desmatamento na Amazônia. ·
Ainda há pouco, o Senador Leopoldo Peres
me fazia uma pergunta: que há discrepâncias
na avaliação da área da Hiléia brasileira Clara Pandulfo indicando 260 milhões de hec·
tares; Mursa Pires_ e Wiliam Rodrigu_es, 350
milhões de hectares; o IBGE indicando mais
de 500 milhões de hectares. Eu suponho que,
no caso desse número maior do lBGE, trata-se
da__Hiléia geográfica, como um todo, abrangendo _a sua extensão em- todos os países
amazónicos, não só no Brasil. De fato, _a Hiléia
biológica tem cerca de 5 milhões de quilómetros quadrados, ou 500 milhões de hectares.
No Brasil, cerca de 60% dessa área estão in~
cluídas, ou seja, em torno de 300 milhões
debectares, 3 milhões de quilómetros quadra~
dOS. É aproximadamente isto, é uin- núlnero
que se pode usar. Alguns falam em 280, 260,
mas isso depende da classificação que se faz
da floresta. A floresta não é um todo contínuo;
uma extensão enorme dessas, continental,
não poderia ser cOmpletamente homogênea,
e não é, longe disso. Então, as diferentes dassificações da vegetação levam a essas discrepâncias.
No Brasil, nós temos uma entidade chama- 1
dã-Amazônia Legal, que é uma divisão ãdmi- nistrativa, para fins de incentivos e que abrange quase 60% do território brasileiro, também
cám, aproximadamente, 5 milhões de quflôquadrados, pouco mais ou menOs. Então, nessas extensões, se nós nos dermos o
trabalho de colocar o mapa da Europa sobre
o mapa da América do Sul- mapas da mesma _escala - nós veremos que grande parte
da Europa pode ser" abrangida ali por essa
área que nós estamos tratando.
O trabalho qUe aqui voU discutir ou o enfoque que vou dar para esta minha exposição,
é claro que está preocupando, sobretudo,
aqui, a questão do desm~tamento - qual_ a
real dimensão desse desmatamento - mas
eu vou dar um enfoque mais abrangente porque eu acho que nós temos que procurar soluções globais e não apenas identificar os pro·
blemas e deixá-los, assim, sem uma solução
maior. Então, eu parto de eilgUmas teseS, que
eu passo a citaf rapidarriente.
Eu considero que os objetivos de preservação da natureza e a conservação de recursos
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naturais, potencialmerite renovávejs, dificilmente serão atingidos sem desenvolvimento.

Em segundo lugar, eu considero que o de-

senvolvimento deve ser entendiao como um
processo objetivarnente L&dq_nal, que vise a
manutenção ou o aumento da qualidade de
Vida da sociedade htJrnana,__ de_..,_endo ser, por-

tanto, econômica e soc:l~mente sustentável,
o que, no caso da utilização dos recursos nat~
rais, implica na manutenção das condições
ecológicas da produção. Consldero, tambémL
que_ dênda e teCnologia"- SãO frii.presdndíVels

para a geração do_ des_enYQl\lirng_n_to. Porém,
considero, também, que a geração do desenvolvimento não depende apenas de ciência

e tecnologia. São preciSOs m_uito_s_ outrOs fatores -políticos, sociais e e_conômicos, e, também, de planejamento - para que a ciência
e a tecnologia possam, com proveito, serem
apropriadas no processo de desenvolvimento.
Passemos, agora, ao conhecimento científico da Amazônia. Um dos mitos sobre a Ama·
zônia é de que, nesta vasta região, pouco se
sabe, pouco se conhece cientifiçamente, porque quase _tudo está por ser feito. É verdade
que existe muita coisa para ser feita, maS jáse sabe muito. Existe urn acervo de conhecimentos científicos r:miftQ grande; ta:n_to na
Amazônia como também em otrtras regiões
tropicais úmidas da África, d-3 _Ásia; existem
muitos conhecimentos que, com- a devida
cautela, poderão .ser transferido_s para a Amazônia.
.
_
.
Lembro, por exemplo, os levantamentos de
recursos_ naturais realizados pelo Projeto Radam Brasil, que constitui uma verdadeira preciosidade .e realmente tem permitido ao País
ter conhecimento de suas potencialidades minerais, energéticas, recursos florestais, de solos e OU.troS.
Diante dessa situ.ação, e vem causando, há
algum tempo, muita preocupação, e no passado, particularmente, quando oJBDF divulgou
--já extinto, hoje já não existe mais_ IBDF
- divulgou um relatório do lNPE, Instituto
de Pesquisas Espaciais; que através de um
convênio com o lBDF realizou um estudo para
fazer um acompanhamento das queimadas,
as áreas que estavam pegando fogo_ de fato,
no que se chama a Amazônia legal, abrangendo o restante do E~do cle_QQjªs_e orestante do Esta.do do ~ranhão, porém não irlcluindo Roraima e Amapá, por razões técnicas
do satélite que estava sendQ tJSª-do, E!§.acharam um número assustador, que seriam 20
milhões e 400 mil hectares de queimadas nessa imensa área da Amazônia legal. Agora, logo
verificaram qUe grande parte dissO eram pastagens já formadas, que o pecuarista queima
todo ano, e cerrados que também queimam
com freqüência, porém 40% dessas áreas se-riam florestas recém-derrUbadas na Amazônia, portanto, cerca _de_ 80 mil quilómetros ou
8 milhões de_ hectare$ teriam sido derrubados
e queimados. Esse núniero _ê muito grande;
seria um terço quase do Estado de São Paulo.
No INPA, no InstitUto Na~ional de Pesquisa
da Amazônia, um pesquisador nosso, dr. PhiDip Fernsay, que é um ddadão americano mas
que está radicado na Amazô_n_i_él e no INPA
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hã cerca de 14 anos e yem estudando a ques·
prazo, a floresta para o dono da terra. para
tão da. colonização e do desmatamento duo fazendeiro, para o colono tl~m um valor perante todo esse tempo, fez uma reavaliação,
queno compai'a.cio com os Outros Us.os da terusando outros dados, e chegou à seguint~
ra;_ CO!l]O__ a agricultll!'a, ~ E_ecl!ária. 9~':r -~iz~,
conclusão: o estudo feito pelo INPE superesa curto prazo, é ma:Js- lucrativo para o donõ
tima a área queimada; pOr quê? Porque a meda terra derrubar a floresta, porque os recursos
todologia-usada tinha o objetivo Qe identificar
da floresta, que são enormes, e imaginarilos
o fogo, a área que estava pegando fogo, o
o volume de madeira que é derrubado, quei<;ensor usado detectava a área que estava
rrlado e ~ma série- de -~_spéctes de" Plantas e
queimando, detectava a radiação de infraveranirriais que poq_er_iªm se_r us~dos parà Cliver-melho gerada pelo fogo. Ora. o. que acontece
sos fins, no momento não há um mercado
é que, às vezes, uma fogueira pequena, porém
para isso e não há conhecimento~ não há tecde elevada temperatura, fazia com que todo
hologia, nãó há cultura para se fazer ess_e aproo setor, um setor mínimo que se chama de
veitamentQ. En~o. aparentemente, esta é uma
"picsel", que é uma_ espécie de quadradinho
d.as razões. Essa diferença- atê observo aqui
que forma uma imagem seria preenchido co- é, inclusive, artificialmente__al,!mentada de
mo se eStivesse queimando. Então, com urrla
vaJor por mecanisrriõs- fiscais mantidos pelo
Sl.JCessã.o dessas superestimações c:hegar,an:t
Governo, a exemplo do Imposto Territorial Rua esse número elevado, embora tenham _feito
ral, que é maior para as áreas florestadas. A
correç:ões para isso_ também. O Dr. Phillip
derrUbada é considerada uma benfeitoria.
Femsay,~no INPA, usou imagens do Landsat,
Quem quiSer garantir a poSse_ da terra tenl
u~ndo a ilnagem da área de fato desmatada
mostar que fez algurri.a coisa, derrubou e queimada e não o- fogo, e também usou
um poucO da-mata. A"qUilo era uma maneira
informações obtidas por um outro pesquisado Incra ou do Mirad reconhecerem a posse ·
dor,. o exterior, usando o mesmo satélite Noaa
da terra;_ ~o esümu1os para o desmatamento.
Com dois sensores diferentes, chegando à
Também os incentivos fiscais concedidos-peta
conclusão_ 9e que esse número estava, realSudam Pãra- projetes de agropecuária, que
mente, muito elevado.
_
~onduziram a grandes áreas de pastagens, so- SQ para resumir, eu teria até aqui uma tabela~ bretudo no Sul do Pará e Norte âo Mato Gros- _
cqm todos__o_s_n_Qmeros, e ele chega à concluso, com retomo económico duvidoso. Há muisão que, no ano de 1987, deve ter queimado
tas dúvidas com relaçãu--ao retomo-desses
em tomo de 35 mil quilómetros quadrados
incentivos, retomo econômico.
ou_3_,5 iriilhões de hecta:B!S na Amazônia legal,
Então,_.chego à <:9ndus~o que temos_ que
e que até _à_gt,.teladata, até 1988, melhor dizenvalorizar a floresta. e analisar os valores da flodo, 8% dessa área foi queimada. Naturalmente
resta para que era seja eil.Tõcacfã~sOb a õdf:ãque essas derrubadas e queimadas se concende um aproveitamento global que não passe
tram muito maís na borda su1 da Amazônia.
pela sua destruição e devastação. A floresta
Eu tenho aqui, inclusive, um mosaico de imahoje é considerada mais um obstácUlo a6 degens do Lands;at, mostrando ess~as áreas
senvolvimento, ou, no máximo uma j~4a de
-'!l_aís afetadas, Sobretudo Rondôni_<!, que é a
recursos madeireiros a serem irreve~ivelmenárea mais ci:ftíCa, um pouco no Acre, o norte_
te miner_~dQS.
.
de--Máto Grosso, qU.e não aparece,- o sul dO
O estágio atual do conhecimento cientfflc:o
Pélrá, muito atingido, ao __ l_orlgo da Belémsobre a Amazônia e as florestas tropicais úmi~
Brasília- também mlmo ãtingido, muito pouca
das, em geral, já permite estabelecer um slstecoisa em Roraima, um pouqulnho na Transama de valores para a floresta, capaz de orientar
mazônica. Então, podemos dizer que a Hiléia,
uma política de ocupação da região em bases
propriamente diata, ainda foi pouco atingida.
conservacionistas.
Agora, eu queria deixar bem claro que isso
Em prime[ro lugar, a floresta tem um valor
não deve, ·necessariamente, nos levar a otimisecológico e social inestimável. Em segundo
lugar, a floresta tem um valor _econômico quer
mOs; assim a um otimismo fácil ou a simplesll_!~n_!e a rechaçar críticas que sejam feitas,
como fonte dketa de matérias-primas, quer
põrque há uma preoCUpação ·nossa, muito
~orno fOnte de informaç6eS tecnologicamenfe
grande, e do Dr. PhiDip Fernsay também, não
importantes.
é .çom o Q!!e já foi desmatado, que ainda é
Com relação ao V,:'31or ecológiCo e social paspequeno. Certamente n6:? poderemos desma:.
so a destacar alguns pontos: a floresta tropic:al
tar mais na Amazônia e implantar muitos proúmida tem funções imprescindíveis para a
jetQs, não é esse ·o problema, mas é a velocimanutenção das condições ecológicas da
dade com que esse desmatamento vem ocor·
produção agrk:ola, da pesca e, até mesmo,
rendo e, em a1guns Estados como Rondônia,
da geração de hidroeletriddade. Além disso,
sul do P:ará _e Acre tem oc_or_rido um aumento
ela constitui uma fonte de subsistência para
exponencial dessa velocidade do desmatapopulações humanas, indígenas e_ caboclas,
mento, e também a fon:na desordenada como
e para comunidades surgidas durante a fase
e$~a ocupação vem ocºrr~ndo, quei dizer, rião
extrativista da economia regional, como é o
Pá _um esforço maior no sentido de controlar caso dos seringueiros. Temos aqui dois serina _ocupação da região' pOr processos que pas·
gueiros, dois nobres Senadores do Acre e_ a
sãm pela devastação da floresta.
questão das reservas extrativistas, que acho
A pergunta que se pode fazer seria: Por que
que é uma maneira de enfocar esse problema
a floresta está sendo destruida? Poderíani.os
e de valorizar a floresta.
comparar os valetes económicos imediatos
Entre-as fun~;ões ecológicas devem.ser condos diferentes usos da terra. Então, a curto
sideradas; primeiro, a manutenção da diversi-.

que
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dade biológica. As florestas tropicais, de um
modo geral, são caracterizadas por uma díver·
sidade de espécies de plantas, animais e inse·
tos incrível. A Ciência hoje estima que quase

metade, praticamente metade de todas as espécies que existem na terra ocorram nas fio·
restas tropicais, as quais ocupam apenas 7%
da superficie dos continentes,_ Então, nessas
áreas há uma concentração espantosa, de espécies, de variedades. Em grande parte, muitas dessas espécies ainda não foram sequer
descritas pela Ciência. As expedições botâ-

nicas do lnpa, digamos, a cada três dias de
expedição- foi uma estatística feita- descobre-se uma nova espécie. A cada 100 plantas
coletadas uma é nova; e vai por aí. Então,
há uma diversidade muito grande.
Só para ter uma idéia, na área de inadeir"as,
o lnpa tem catalogado cerca de 3 mil espécies
de madeiras. Muito mais importante do que
o número das espécies, são as múltiplas interações ecológicas, evoluídas entre_ as plantas,
os animafs e microorQanismos. Há exemplos
de processos, como a polínizaçi!lo, a predação,
o parasitismo, a dispersão de sementes, a ftxaçáo biológica do nitrogênio do ar através de
bactérias nas raízes, as_ micorrizas, que s_ão
fungos associados a raízes de árvores, a degradação bioquímica de substâncias recakitrantes no solo, os antibióticos, etc: Todos são
exemplos, inclusive, são conhecimentos _usados na tecnologia modema, na medicina, nos
fármacos, que deriv-am do conhecimento dessas inter-relações ecológicas que precisam ser
preservadas para serem conhecidas e utilizadas.
Outro ponto importante nas funçõeS eCôfógicas da Horesta é a regulação local e regional
do ciclo hidrológico, garantindo melhor distribuição de chuvas e maior estabilidade no regime dos rlos. O rio Amazonas lança no oceano
Atlântico quase um quinto de toda a águ~
doce da Terra, em tomo de 18 a 20%. Ê-sabido, sob essas condições ainda naturais- isso
vem sendo medido desde o inicío do século.
Lá, no porto de Manaus, existe uma régua
hidrométrica com medições diárias - qUe a
oscilação do nível dos rios Amazonas e Negro,
na área perto de Manaus, é, em média, 1O
metros, podendo as máximas e mínimas dift7
rirem de 15 metros. Jsso em condii;:Oes abSolUtamente naturais. Então, temos irilénsàs areas
que são alagadas naturalmente por enchentes
naturais ,e adaptadas, inclusive, às matas de
várzeaS, os igapós com espécies de plantas,
adaptadas para sobreviverem durante 3, 4, 6
meses, sob a água. Temos peixes, corrio o
tambaqul, piranhas e outros, que se alimentam de frutas. Duránte as enchentes eles entram na floresta, alimentam-se delas, engordam e, durante a vazante, sobrevivem nos lagos e alimentam-se. às vezes, de plânctons
e de outras coisas. Mas, fundamentalmente,
dependem dessas florestas alagadas que não
devem ser desmatadas, essas florestas marginais devem ser protegidas por causa da sobrevivência desse pescado, fazendo também a
dispersão das sementes dessas árvores e palmeiras.

.L

Poi' -que essa floresta é importante para esse
ciclo hidrológico? Sabemos que a metade das

chuvas, que se originam na Amazônia, que
caem sobre ela, resultam da transpiração das
árvores. A outra metade do vapor d"água vem
do Oceano Atlântico trazido pelos ventos alísios. Então, a floresta transpira intensamente
e assim re<:!da a água dentro do sistema. A
flOresta também é muito importante porque,
através de suas raízes, de uma intensa atividade biológica que ocorre naquela manta de
folhas mortas sobre o solo da floresta, com
c:;en_ten~s de microorganismos, insetos e pequeriOS IDlíril-aís; mantém uma estn.ibJra porosa do solo. Então, as chuvas que caem na
região são absorvidas pelos solo e não escorrem, como acontece quando se tira a floresta
O que _aconte<:e, de modo geral, quando se
tira a floresta, quando se faz uma pastagem?
Há um compactação da camada superficial
do solo, uma desagragaçâo da estrutura da
argila, uma obliteração dos poros. Então, a
chuva que cai não consegue penetrar com
tanta facilidade e escorre, causando erosão,
enchentes e entulhamento dos igarapés e dos
rios, levando a fenômenos _assim. Tenho muita
preo-cupação, no· caso· específico do Rio Acre,
porque acho que. aquele rio depende muito
da manutençãó da floresta e tenho ouvido relatos que cada vez ele está ficando com menas
água na seca e de vez em quando, ocorrem
aquelas en-chentes -cãtastróficas.lsso pode ser
já um resu1tado de desmantamentos ex:cessivos em alguní8s áreas. Aquele rio é importantíssimo para o abaste<:imento de água de
uma cidade tão relevante como Rio Branco.
Daí a necessidade da floresta nessa recicla-gem-da água na região.
Existem depois as influêndá:s ClimáticaS dafloresta que se prOcessam pOf duas vias principais. Esse é um assunto extremamente complexo, onde existem ainda muitas incertezas.
Eu querla deixar bem claro aqui, que nesse
cãhip6 ·eXistem incertezas, existem controvérsias. Porquê? Por que o Clima da terra é um
sistema muito çomplexo, o estudo do clima,
a previsão dos processos climáticos estão sendO féito::nloje, através de modelos, modelos
de matemáticos, de simulação em computador dos mais complexos que existem hoje.
E é um assunto muito controverso. Mas é sério, eiiilãOQUero minimizar aqui a importânCia
da queStão, apenas quero dizer que ainda há
múita controvérsia. Uma das principais funções, influências climáticas da floresta é devido aquela intensa transpiração,- que eu mendonei ainda há pouco. A região da terra sobre
o Equador recebe a maior intesidade de radiaM
ção solar. Os pólos re<:ebem menos, porque
já estão_ numa posição inclinada em relação
à incidência dos -raios solares, então chega
muito menos radiação. Por isso os pólos são
frioS, o Equadro é quente. Essa quantidade
de energia, é absolVida, em grande parte, pelo
processo de vaporização da água, transpiração, evaporação da água. então, esse é um
processo que faz a água mudar de estado,
passa do estado liquido para o gasoso, semque haja um aumento substancial de temperatura, a energia fica armazenada no vapor
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de água sobre a forma de calor latente, um
calor que náo se sente.
Aquela radiação do solo, aquela insolação
que In-cide sobre o solo, sobre o asfalto, sobre
areia, onde não tem água, ·ela aquece, aquela
superfície passando a ser radiada sobre a forma de calor sensível, aquele calor que sentimos.
Então, com a transpiração, com~o eu ia dizendo, uma grande quantidade de calor latente é transferida da superfície para a alta atmosfera. E, na medida em que essa massa de
ar vai ascendendo, a pressão vai diminuindo,
esse gás se expande, há um resfriamentos.
as nuvens se condenam, formam-se nuvens,
cai a chuva. E rlesse processo o calor é libera~
do lá em cima. Esse calor pode ser conduzido
para outras regiões temperadas, esse calor vai
energizar o processo de circu1ação geral da
atmosfera, que é um mecanismo importante
de controle do clima da tem'J.
Essa· é ürria fazão física para a importância
das florestas tr_opicais no controle do clima.
A nível local, estamos seguros de que wna
modificação externa da floresta poderá modificar o ciclo hidrográfico e, portanto, afetar
também o clima. Anível global, corno eu disse.
existem algumas incerte-zas resultantes da
complexidade dos modelos e de muitas outras
variáveis cjue são importantes, também, para
o controle dei clima.
Não sou climatologista, não sou metereo-logista e não me sjnto nem com competência
para me aprofundar nessa questão.
Existem um outro aspecto da importância
da floresta para o clima g!oba, que é o famoso
efeito _estufa. O efeito estufa, creio que todos
já tenham uma idéia do que seja, é majs ou
menos o _seguinte: em um- -país frio, como
na Holanda, coino é que eles produzem tulipas
e alface _durante o inverno? Fazem aquelas
casas de_ vidro e a radiação do sol atravessa
o- vidro, aquece a SlJperfície dos vasos, das
plantas etc., e a radiãÇão, o-Calor resultante,
a radiação infra vermelho que resulta_ daí não
atravessa o vidro. O vidro é opaco à radiação
infra vermelho. Então esse calor fica-- preso
ali e há um aumento da temperatura. É como
um carro que nós deixamos ao sol com os
vidros fechados fica aquele calor tremendo
lá dentro, esse é Q e_feito-_estufa.
o efeito-estufa. nível do planeta, deve-se
a certos gases que constítuem a abnosfera,
em níveis multo baixo de concentração. O
mais importante deles é o- gás carbónico, o
CJ2, o metano também é importante, o próprio
·vapor da água é importante, mas esse varia
muito, o ozônio é importante, existem outros
também. Mas o gás carbónico é o mais abundante desses aí e é o que tem concentrado
mais atenção. Por quê? Porque se verificou
que a concentração de gás carbónico da atmosfera vem aumentando desde o início da
revolução industrial, desde o fmal do século
passado meados do século passado e vem
aumentando a uma taxa até crescente. Ele
estava em épocas pré-industriais, em tomo
de 290 partes por milhão na atmosfera. Hoje
ele já está com cerca de 340 partes por milhão
na atmosfera. Então, ele está awnentando. É

a
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-va ordem económica mundial cooperar. Mas
não podemos é ser postos no banco dos réus,
como às vezes parece que estão fazendo co·
de radiaçãQ. Então, a _concentração de gás
nosto. Isso __com relação_ a esse aspecto da
carbónico contribui e_fé;ijVamente- para aque·
influência climática da floresta com relação
cer a atmosfera da Terra, o que tem mantido
a vida no Planeta, porque _se não houvess_e
ao efeito estufa.
Outra c:oisa muito importante, que não se
esse efeito ele seria muito frio. To da a radiação.
dev:e esquecer, com relação à importância
se dissiparia e talvez a_ Terra fosse _gelada. En·
ecológica da floresta, é o problema dos nutão~ a quantidade de gás carbónico e outros
trientes minerais, dos elementos nutritivos neque existem nªturalmente na atmosfera, ajuda
cessários à vida das plantas. A maioria dos
a manter a vida sobre a Terra. Agora, está
solos da.Amazôni_a _c:om, digamos, 90% dos
aumentanto em uma taxa muito alta, em tempos históricos. Em: tempos de duas ou três . solo_s de ten-a firme da Amazônia, são solos
profundamente intemperizados, lixiviados; ela·
gerações humanas está havendo um aumento
ro, sob um clima quente e úmido, durante
que não se observou em milhões de anos
milhares e milhares de anos, _os processos
para trás, o que está preocupando,
quím!cos de d~gradação dos mineráis vão até
Mas quem está produzindo isto? ó.:iste uma
o fim; então, há uma perda, uma lavagem
preocupação muito grande com as queimados minerais. E a floresta se mantém graças
das das florestas e particularmente nós, aqui,
a processos-de reciclagem. Então, a floresta
com a Floresta Amazónica, talvez ~tejamos
tem mecanismos de armazenar esses nutriencontribuindo significativamente para esse protes, na sua própria biomassa, e reciclar reutilicesso:-zando esses minerais com perdas mínimas.
O próprio Dr. Phillip Femsay tem um trabaDe fato, quando se analisa quimicamente
lho muito abrangente sobre isso, e eu usei
a água do rio Negro, por exemplo, que é um
uns números dele para f.izer alguns cálculos.
rio que drena toda a(Juela bacia, aquelas terras
Para terem uma idéia, hoje, na atmosfera da
baixas ali do norte da Amazônia brasileira, são
Terra, existem 720 bilhões de toneladas de
águas quase que destiladas do ponto de vista
carbono, do elemento químico carbono;· sob
de teores minerais. Isso mostra que a floresta
a forma de gás carbónico. Este é o número.
está segurando tudo, não está deixando nada
É o que-existe na atmo_s[e:ra_. Os países-desense perder.
volvidos - toda a indústria, todos os transO rio Amazonas, o Madeira. os rios de água
portes que usam petróleo e carvão mineral
branca que vêm dos Andes são diferentes,
- usam gás, contribuem atualmente com 5
porque eles estão com as su_as cabeceiras nos
bilhões de toneladas de carbono. O Dr. Phillip
Andes, que são geologicamente mais recenfez umas contas para estimar quanto carbono
estocado há na Amazônia Legal brasileira. ES~ tes, estão sofrendo um processo de erosão,
então, está havendo liberação _de nutrientes.
te é um raciocínio erri tese;_ itingUérh está diEntão, as várzeas nessas terras de aluvião dos_
zendo que isso vai acontecer, p-o!S-lssó ê imrios Amazonas, Madeira, Juruá, e outros, são
possíveL Mas ele dlz que, caso toda a área
ricos, são várzeas férteis e sistemas muito proamazónica fosse transformada em pastagens,
dutivos, biologicamente, devido a esses nude florestas, cerrados, florestas de transição,
trientes.
_
_
para cerrados, para pastagem e seriam liberaÃ importáncia da floresta é muito grande
dos para a _atmosfera 50 bilhões de toneladas
no sentido de pr0teger o solo, sobretudo de
de carbono. Então, pod(úiros dizer que os painão se deixar per ler os nutrientes. Do contráses desenvolvidos estão queimando uma
rio, vai acontecer o que tem acontecido, as
amazônia de 1O em 1O anOs. Cbm a taxa de
pastagens na Amazônia, âepois de dez, quinze
desmatamento que ele determinou, de
anos, estão completamente exauridas e degra35.000km2 por ano - vamos admitir esse
dadas e precisam ser mantidas com adubanúmero que ele adotou - existem um total
ções,_ sobretudo de fosfato e outros adubos
de 50 bilhões de toneladas de _carbono, e o
qUírl1icOs.
Brasil estaria contribtiíndo; com estas queimaCom relação ao valor económico da floresdas, com 350 milhões de tonelad~s. ou seja,
ta, eu enfatizei mufto aqui o valor ecológico,
0,35 bilhões de tone_ladª_s_ de c;arbono para
porque nessa nossa ótica que herdamos, às
a atmosfera, o que representa 7% do que os
vezes_ o mundo desenvolvido vem agora dizer
países industrializados, enf_m, tod~_.,_indllstria,
que estamos fazendo isso ou aquilo, mas na
não só dos países industrialiZados, todo munverdade, a nossa herança é uma herança ocido que se concentra lá, não é? E que estão
dentaL Então, o nosso modelo de desem:ollançando através da queima de petróleo.
vimento é_ o mesmo deles; eles fizeram a mesEntão, não somos assim tão responsáveis;
ma coisa que nós queremos fazer aqui; portanestamos to_dos diante de um mesmo proble-to, e$tarrlO~_ tQçjos nesse mesmo modelo. Hoje
ma, que afeta a humanidade_ como um todo,
há uma reflexão quando se pensa no que o
mas penso que não podemos arcar com a
Professor Samuel Benchimol muito bem charesponsabilidade sozinhos. Claro que para um
ma de "planetarização da Amazônia", quando
país que tem florestas, que tem_um potencial
se coloca a Amazônia e outras grandes regiões
florestal, porque acredito e vamos ainda che-naturais, que __sã_o as últimas grandes regiões
gar _a esse. ponto, pois a vocação amazónica
riatUrais. ainda intaçtas, e portanto passaram
é uma vocação florestal, não é__uma vocação
a ser um bem escassq, na m~ida em que
pecuária, não é uma vocação__que passa pelo
~s áreas começam a dimi.nuir, então, há
grande desmatamento. _
uma preocupação a nível global com a manuPortanto, temos condições _de_até numa nocomo se o vidro da estufa fo_sse mais espesso,
como se não tivesse deixando sal r o_ exesso
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tenção dos processos de regeneração da biosfera, regeneração do ar, das águas e tudo mais.
Então, essa preocupação existe.
Agora, eu queira enfatizar que tudo isso que
eu disse do valor ecológico da floresta é muito
importante, em primeira linha, para nossa própria economia regional e nacional também.
Só queria lembrar, no caso das hidrelétricas:
discute-se muito a questão das hidrelétricas.
Se analisarmos o Plan.o n~ 2.010, da EletroQ.rás, veremos que se todas as represas planejadas até 2.010 fossem conStrúTdãS na Amazônia - e eles_ admitem que não serão, por
várias razões - mas esses seriam inundados
cem mil quilómetros quadrados, ou seja, 2%
da Amazônia legaL Isso estamos queimando
em três anos.
Portanto, o problema do ponto de vista de
inundação de floresta, por essa via, é pequeno.
É dare que existem problemas muito _sérios,
com relação à mudança da própria ecologia
do rio; transforma-se um rio num lago ou num
setor importante; há a questão indígena, a
questão social das populações. Agora mesmo,
lá em Balbina, estamos c-om problemas, porque isso foi previsto, foi dito para a Eletronorte:
a águ_a vai _estragar, durante alguns anos a
água não vai ser boa, e está afetando às populações à jusante, porque a água que sai da
turbina é umá água com deficiência de ox.igêni_o, com excesso de gás sulfídrico, metano
e outras coisas, que tem péssima qualidade.
Então, começaram. a morrer os peixes; há
denúncias de mortandade de peixes, popula·
ções dbe.irinhas que não estão conseguindo
mais_pescar, não estão conseguindo encor'l·
trar água boa e estão com problemas inclusive
de doenças. Estamos até querendo fazer uma
expedição lá, para·verificar isso,_Jn loco.
No caso das hidrelé-tricas, a vida útil dessas
hidrelétricas, a sua viabilidade, depende da
existência da floresta, porque o regime dos
ri>?S, o regime hidrológico d_epende da existência da floresta. Então, o Governo, ao mesmo
tempo que tem um programa de geração de
energia elétrica de importância nacional, wn
programa estratégico, ao mesmo tempo ele
incentiva, estimula ou não controla os proces·
sos de desmatamento nas cabeceiras desses
rios, pod~ndo -afetar a qualidade da água desses rios, aumentando o assoreamento dessas
represas e aumentando os desn[veis d.e__en·
chente,.de se«;:a desses rios. Esse_é _um ponto
a ser considerado.
___ __ ., _
Com relação ao valor económico, já men~
clonei a questão das madeiras; lembro que
a questão do extrativismo é muito importante,
porque imagino - esse cál_culo ainda não vi
feito- um hectare de castanhal numa região
como Marabâ e outras, onde há muita castanha, possivelmente, deve render, _produzir
mais proteína e maiS divisas em dólares até
de exportação por hectareL por ano, do que
aquele mesmo hectare derrubado com um __
bo~ isso em cqndições ideais, porque, normalnlente, precisa-se de três hectares para um
boi, em média, na Amazônia. Então, penso
que esse cálculo poderia ser feito.
Agora, \fOU partir para algumas diretrizes pa·
ra um desenvolvimento consetvadonista da
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Amazônia. Chamei a atenção para alguns problemas, agora, vamos propor algumas soluções.
A diretriz básica é a adoçâo de um planeja~
menta econômico regional, que passa pelo

ordenamento territorial. Tem os que ter uma
espacialização das políticas públicas do Go-

verno-na região, quer dizer, tem que passar
pelo planejamento do uso da terra, pelo zoneamento ambiental. Aqui, cito uma série de critérios de como isso poderia ser feito, e lembro,
inclusive, que o Poder EXecutivo está concluindo e deverá lançar, dentro em breve, as conclusões do programa "Nossa Natureza". Sinto-me à vontade para falar, porque fui e, aliás,

sou membro ainda da comlssão executiva que
produziu este programa. Então, um dos componentes =rnportantes, uma das propostas importante... é o início desse processo de ordena·
çâo do território que está previsto, inclusive,
na nova ConstituiÇão" pfiJmulgci.da em 5 de
outubro do ano passado.
Portanto, preftro, neste momento, agrade~
cer a atenção e me colocar à disposição dos
Srs. Senadores para questionamentos, e esclarecer qualquer outra coisa, porque a Amazônia é muito extensa e nós, facilmente, neJa
nos perdemos. Muito obrigado. (Palmas.)
Estou à disposiÇão, estou em boa forma,
fico no aguardo dos questionamentos.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) Srs. Senadores, Srs. Deputados, Sr- .e. Srs.,
vamos passar à fase de debates. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Sr. Senador Habor
Júnior, para fazer a primeira interpelação.
O SR. NABOR JÚNIOR -

Sr. Presidente.

Srs. Senadores. Srs. Deputados, ilustre conferencista creio que esta Comissão teve a iniCia·

tiva feliz de convidar v. s• para prestar esclarecimentos, aqui, a respeito dess_e terna táo
atual, tão empolgante, que é a preservação
da ecologia amazónica, porque V. s• nos &rin~
dou, realmente, com excelente exposição e
velo trazer, inclusive, esclarecimentos sobre
matérias que estão s_endo muito questionadas,
interna e externamente no nosso País.
Eu queria dizer apenas, ísto, porque no decorrer da exposição de V. s•, pareceu-me mul·
to oportuna a observação que V. S• fez a respeito dessa diversidade de politica que existe
no País quanto à ocupação;- à exJ)Ioraçã6 da
Amazônia e, também à cobrança do Imposto
Territorial, em função da benfeitoria da terra.
Sempre considerei isso uma contradição. Enquanto o antigo Incra taxava o JTR -Imposto
Tern'torfal Rural- em função da benfeitoria
que existia na terra, quanto mais benfeitoria.
menor era o imposto, e quanto menos benfeitoria, maior era o imposto, o IBDF fazia exatamente o contrário cobrava o imposto pelo des·
matamento, quer dizer, ocupante da terra se
via nessa dicotomia entre dois órgãos do Governo Federal que tinham políticas totalmente:
opostas. O IBDF nunCa exerceu Com a eficiên·
cia que seria desejada a fiscalização para evitar
o desmatamento indiscriminado que existe na
região, sobretudo nas cabeceiras dos rios e
às margens dos cursos dágua dos rios, dos
igl.IC8pés, dos córregos, etc. De acordo com
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o Código floresta] o Incra cobrava uni imposda mandioca. Hâ também muitos projetas de
to excessivo quando o ocupante da terra niio
gado em pequena escala.
Pouca gente ·se lembra dísto: das várzeas
desmaiava
e das beiras de rios' têm saído praticamente
Isso vem evidenciar, na verdade, que há ne·
cessidade_ de reformulação dessa política flotoda a madeira serrada nas serrarias da região.
réstal brasileira. Creio que, agora, com a extinExist~m por volta _de duas mil serrarias espalhadas por toda a área, que utilizam madeira
ção do lBOF; da Sú.dhevea, da Sema, de oudas árvores da beira dos rios. Por quê? Porque
tros órgãos, e a fusão de todos esses órgãos
no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Reé fácil de retirar e de transportar. Tir~rmadeifa
da terra firme-é-oneroso e difícil.
cursos Naturais Renováveis, vai possibilitar a
instrumentalização de uma nova política de
Em. conseqüência disto, ess~s matas de vár·
zea já estão se: exaurírido, porque ·esse. extratiocupação espacial da Amazônia.
vismo de madeira está sendo feito sem preoQu.ero parabenizar-lhe pela s_ugestão que
deu ao proPor o zoneamento ambiental. Creio -cupação com a reposição, estão apenas reti·
rando, retirando ...
que essa é a grande questão sobre a qual
Uma vez, alertei os pesquisadores do Deparnós nos devemos voltar. É a ocupação am·
bientaJ da região. Definir onde é apropriado
tamento de Silvicultura do Jnpe para pensarem
para a agricultura, onde é_ apropriado para a
em alguns projetes de silvicultura ou- manejo
florestal nessas florestas de várzea.
pecuária, onde é apropriado para reservas fio·
restais, etc.
-~
chãriio
sistema de várzea é um
Quando fui Governador do Acre, tive a oportrinómio. Temos ali a parte agrícola- !;Jrande
fertl1idade do solo; a pesca- QO% do pescado
tunidade de sugerir ao Incra - na época não
existia ainda o_ Ministério da Reforma Agrária,
desembarcado em Manaus vêm dos rios de
o Mirad- que essas regiões de alto rio fossem
água branca, das várzeas; hoje há barcos de
consideradas reservas florestais, para evitar o
pesca que vão a 400 Km de ManauS Ou mais,
desmatamento dessas áreas e principalmente
para encontrar tambaqui, por exemplo, no ta·
manha permitido pela legislação; e madeira.
das margens dos rios que têm influência tanto
Entá6 é um trinônio.
no regime de água quanto no dima. V. 8'
se_ reportou muito bem a esse problema. Na
Como eu disse, a alimentação do peixe deocasião em que aqui, na Câmara do_s Deputa#
pende, em parte, da floresta, Quando o rio
enche, quando a várzea alaga, muitos peixes
dos, havia uma Comissão Parlamentar de Ino tambaqui é um deles - se alimentam de
quérito também estudando essa questão da
ocupação da Amazônia, o Professor Samuel
frutos produzidos por palmeiras e árvores desBenchimol compareceu como um dos confesa floresta.
rencistas e ofereceu uma sugestão que me
Se eliminarmos·essas florestas, vamos prejudicar o pescado também. Nesse trinômio.
páfecéü jjfuito apropriada para a região. Goso pescado tem prioridade, porque é proteína
taria de ouvlr a sua opinião a esse respeito,
direto, não precisa botar boi na Amazônia. Deque é o aprçweitar11ento das várzeas dos _rios
pois, vem a agricultura. A parte da silvicultura
da Amazônia. Ele_ calculou que fosse uma área
seria um srstema mais de_ proteção das prómuito expressiva que se poderia, ao invés de
prias várzeas que, se manejadas, põderiam até
desmatar a zona de floresta densa, aproveitar
render, produzindo madeira de forma eficien·
para a agricultura, evíden:temente uma agricultura temporária, com grande êxito, com
te, de:sde _que fosse planejado e controlado.
grande sucesso. Gostaria de saber se V. S•
O SR. NABOR JÚii!OR - O lnpa já tem
tem conhecimento dessa tese do professor
algum estudo que possa orientar aquelas pesSamuel Benchimol e se é perfeitamente válido
soas que se dedicam a essa atMdade agrícola,
para o aproveitamento econômico dessas
mostr:aodo-lhes a região apropriada para agri·
áreas que são consideradas várzeas dos_ rios
cultura, por exemplo?
amazônlcos.
- Com essa questão das
O SR~
O SR. HERBERT ROGER SCHuBART várzeas também me preocupo e tenho chamaTemos um projeto muifo bom na área de coodo a atenção para a complexidade desse pro- -_ peração internacional. O lnpa e o Instituto Max
blema. Não conhecia em detalhes a proposta
Planck de LlmnoJogia, da Alemanha, vêm trado Porfessor SamueJ Benchimol; sei que ele
balhando juntos desde a década de 1960. Nes·
é um homem que conhece muito bem a Amases últimos anos, estamos desenvolvendo um
-ZÔnia e tem muitas propostas de graride quaJi.
projeto de ecologia de várzeas próximo a Madade. Mas, do meu "ponto de vista, as várzeas
naus, na Ilha da Marchantaria, com resultados
são extremamente importantes. Por quê? São
muito bons, inclusive cóm capacidade para
áreas_que trazem, que recebem nutrientes, ferorientar a ocupação dessas várzeas na região.
tilidade dos Andes. O processo de erosão dos
Não nos devemos esquecer de que e.)(istem
Andes traz sedimentos que formam aJi os sovárzeas e várzeas. O sistema dq RiQ f\>\adeira
los de aluvião que são muito férteis; não apejá é _completamente diferente do Sollmões e
nas os solos, mas os lagos também.
a:Sslm· por- dia"fite: Então, na região do Soli·
__ Olhando-se uma fotografia aérea, uma ima·
mães e médio Amazonas, já temos muitas
informações'que podem orientar a ocupação
g_em de satélite ou um mapa qa Amazônia,
A Embrapa também tem, na parte estritamenvê-se como são complexas o que chamamos
te agricola, muita informação. Temos também
e várzeas, um sistema de paranás, furos e lagos com aquelas nesgas de terra. Ali, então,
muita Informação sobre pesca.
faz-se tracliclbnalmeote a pequena agricultura
Existe na Amazônia, de um modo gera~ e
eu como pesquisador sinto essa dificuldade,
de vazante, a cultura dajuta, do arroz, do milho,

o que

ae
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o estamento governamental da região tem ainda uma certa dificuldade em se apropriar da

te<:nologia, do conhedmento cientifico. É um

processo - estou sentindo isso_ nos ú{timos
anos- que está evoluindo multo; está haven·

do um diálogo cada vez maior e está-se dando
cada vez mais importância à ciência e à tecno-

[ogia. Mas durante muito tempo, ainda em
passado recente, todo esse incentivo à pecuária feito em área de mata, foi feitO praticamente
à revelia do que se conhecia da es:Õlogia amazónica. Então, fsso que estamos sofrendo hoje,
todas essas acusações resultam de um pfO..

cesso que de fato não tinha um fundamento
científico que jâ existia na êpoca e que poderia
ter sido utilizado e não fol.

O SR. NASOR JÚNIOR - Uma última pergunta seria: O Inpajá pode precisar
ferinOs

em

próximos, não digo exatos. mas com uma pro-

ximidade mUito chegada à realidade, quanto

é que foi desmatado até hoje- da< Amazônia?
V. S• e Já tem esses dados para fornecer à
Comissão?

--

O SR HERBERT ROGER SOiGBART Apresentei alguns números aqui, V. ~ ainda
não havia chegado, chegou um pouco depois,
mas repito com o máximo de prazer. De acordo com a estimativa que temos no [npa, feita
considerando todos os dados disponíveis, na
Amazônia legal, çortaniO em 5 milhõe:s de quiJômetros1quadrados, <:alcula-s_e que_400 mil
quilõmetros quadrados t~nham sido já deg..
matados; isso indui também o cerrado; 8%
da Amazônia legal estariam atingÍdÕs. Mas isso
varia de Estado para Estado. No Acre está
aumentando; Rondónra é um dos Estados
mais afetados, o Parei..
O SR. NASOR JÚNIOR - No Acre deve
estar em tomo de 6% a 7%?
O SR. HERBERT ROGER SCHGBART Exatarnente, é por aL Eu chamei a atenção
dos Srs. e r:epito que a preocupação dos pesquisadores não é com -~ quantidade desmatada, que é pequena mas com a velocidade
com que o -desmatamento ven;'l OC(!rrendl),
às vezes em ritmo exponencial, como é o caso
d.e Rondônia, está diminuindo agora, está c;omeçando a diminuir, mas em Rondônia, no
Pará e no próprio Ac:re vem aumentando a
ritmo de desmmatnento numa v,elocidade exponencia1, quer dizer, é como o processo inflacionário, não se acredita, pensa~se que não
ê grande, mas em pouco tempo acaba. E a
forma desordenada, a falta do_ ordenamento
territorial, a falta de um planejamento do uso
do solo, de um disdplinamento, de uma espacialização das políticas públicas e compati~
bilização dessas políticas.
O SR. NABOR JÚNIOf?_ -Muito obrigado.

O SR. HERBERT ROGER SCHGBART Agradeço o seu interesse~
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)Concedo a palavra ao Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Sras. e Srs. participantes destedebate em tomo do depoimento do prof. Schubart; queremos inkialmente saudar a feliz idéia
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da comissão em convidar como primeira de-mos e percorremos algumas de suas áreas,
poente desttt comissão_ um entfandedor proe vemos que a curiosidade hur,nana se detém
fundo, estudioso, um pesquisador dos probleum pouco, quando, ao subir de um rio, obserrii.aS d~ Amazônia em todos os seus aspectos
vamos qUe a Am&ônia parece homogénea
geográficos, econômicos, sociais. dirnãticos,
no seu todo, mas -é muito heterogênea, e as
e que acaba d~fazer lJJT1 arrazoado ger(3.], mesespécies vegetais ocorrem, às vezes, em determo porque nuffiá reunião corno esta não se
minadas áreas e não ocorre enl outras.
pode fazer um estudo profundo.
Então, temos vária_s ~azônias. dentro de
uma Amazônia gigantesca.
Como-o conferencista toc;ou e_m vários ponOcorre-nos, aqui, até pelo regime dos dos
tos sobre a Amazônia, e a Amazônia é um
e a formação da bac::ia hidro_gráfica da .f\matra@.do ~ não pode ser d_i_scutida em uma simzôflia que teríamos, grosso rriodo, Urna Amaples reunião coffio esta, queríamos apenas
zônta das nascentes, uma Amazônia do médio
enfocar certos pontos e fazer algumas pergunfluvial e uma Amazônia d_o _e&tuário, onde as
tas so.Qr.e Q que o [npa vem fazendo no s_entido
caracterfstic__as são diferentes, as oc:orrências
da nossa curiosidac;le.
da fauna e da flora também divergem de acorQuando V. 8' se. referiu ao clima, fez menç:ão
do com esses regimes da parte mais Jonge
ao relacionamento intimo do clima com a
do Oceano e a mais próxima dos Andes_. Por
Amazônia, com a floresta, com a estabilidade
exemplo, no Pará ocorrem em algumas áreas
da floreSta E: também com o so1o. Tem os informanchas consideráveis da ocorrência de casmações- de pesquisadores, seus colegas, da
tanheiras_, do_s castanhais_-:--:- parec::e-me que
Amazônia, no sentido de que a metade das
na parte sul do estuário do Amazonas, perto
ágüas que são fespohsáifeis pelas chuvas se·
de Marabá - mas já em outrÇts paragens da
bre a Amaz"ôri.ia ·nãO vêm-propriamente do
Amazônia não têm absolutamente c;astai'lhais.
Oceano· Atlântico, mas trazidas pelo que cha~
No meu Estado - tenho dado esse exemmaiTl de ventos gerais, que sopram-da Oriente
plo, com freqüênda- ocorrem os castan]1ais
para o Ocidente, e que seriam resultantes da
entre o" Madeira e o rio PurUs; do rio Purus
evapotranspiração, como V. 8' fez referência
para a área ocidental, já buscando o vale .do
E que a intensividade e a velocidade, como
Juruá - e Q nobre Senador Nabor Júnior,
é posta em evidência por V. St, do desmatamento da parte oriental da Amazônia, mor- --que já fOi Governador do Acre, mas é nas.ddo
nessa área do Jur:uá, lã no rio Taruacá._ __e já
mente no leste do Pará e no sudeste paraense
foi gerente de seringal lá, sabe que lã ocorrem
-que foi onde ocorreu nesta última década,
só seri'rif}aís --qUe quase nãO tem castanhei·
em virtude das programações dos pólo-amara; é uma raridade._
_
zônlcos que se implantaram ao longo da Tran·
Então, numa --extensão linear de cerCa de
samazônic;:a- com a rapidez. em que se esta850 metroS. ...:__ vai" de leste a oeSte do" Acre
va processando o desmatamento que, embo·
ra, como acentuou V, St, ainda seja pequeno. -ocorre uma mancha enorme de castanhais
e hevea brasiliensis entre_ o Purus- e o Rio Ma-chegariamos, rapidamente; a uma devastação
deira. Já do Purus para 6 oeste praticamente
multo ampla. Tem-se a impressão de que a
não existe madeira.
Amazônia é ínfmdável, intermtnável, mas, corria falou V. 5' ainda agora, como a inflação,
Então, ã economia aí também já se rriOdi- _gãstando perdulariamente, ela pode se acabar
fica, porque o extrativismQ no vale do Purus
muito rápido.
caracteriza~se pelo extrati'lismo da borracha
Com ti t<:>Iitinliar desordenaçio da destrui- na época da: estiada e a coleta da castanha
ria épo~â das chuvas. que- coincide com Q
çãO das matas haveria, dentro de pouco temamadUrecinlento dos ouriços. Mas, lá no vale
po;-modificações profundas do clima, no que
do Jurliá]á rião Ocorre ésSélhterstício, quer
séfefere ãs preCipitações pluviais, e que essas
dizer, quando Vêm f!S chuvas os seringueiros
· ChlivãS, -na parte centro-oddental da Amazôtêm que parar-de ~a1r.
nía, sobre Manaus, sobre o Acre, sobre Rondô"!lia, e mesmo já. se estendendo para os países
Então, se o Inpa está fazendo sub.;oneamentos, _em função do extrativismo das ma·'ViZinhos, Peru e Venezuela, são ocasionadas
deiras, dO extrativisino das espéde.S vegetais
por eSSe fenômeno da evapotranspiração da
e também no que diz respeito ao seu aprovei- Amazônia oriental, que, levada pelos ventos
tamento, não só da natur~za existente,- corria
gerais, iriam faz-er as preeipitaçõés nessa área.
Com o_ desmatamento, talvez dentro de um também da implantação alienígena de outras
SéCillõ,-50% das chuvas deixariam de cair nes- ·espécies, como é que está se fazendo agora,
tentando fórçar ·a Amazônia para uma Vocação
sa rt!gião; causandO transtornas profundos.
pecuarista, o que consideramos qlie não é
Então, o que o Inpa tem sobre isto? Seria
_um absurdo, pode ser estudado nesse- Seritido,
uma primeira pergunta. Se há estudos sobre
mas através do_ zo!leamento, porque- O_coi:rem
jsto, sobre a realidade, se tem detalhes, se
cá.mpos riãturais na Amazônia que podem ser
já está. através dos estud9s climatológicos,
assentado e se tem no fundamento científico- destihados para a criãção de gado, como os
- - campos natUrais dó TerritóriO-de Roraíma, Co~
cHJue eStá ·colocadO,
~- ~tlfró ãSp~fto que desejamos abordar, e
mo os c:hamados campos naturais do Humaitá entre o Madeira e o Purus.
que v. s•·o fez. de maneira genérica, é o da
Mas destruir, como nós estamos faZendo
necessidade de um zoneamento da Amazônia.
-- CõOsideramos, gh5SS6 "rtJOdo, e CY pessoal
agora, a mata que V. S' conhece e já andou _
por Já algumas vezes pesquisando, destruir
cio Sul, que às vezes nunca viu a Amazônia,
as mataS indiscriminadamente, de uma mamas dela tem conhecimento, através dos ban·
nE::ira Predat6ria, inconseqüente, com interescos escolares. mas nós que lá nascemos. vive~
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se imediatista, e transformar a floresta primitiva em campo de pastagem, acho uma insen-

satez._
Estamos derrubando uma riqueza enorme,
incomensurável, cujo valor não temos ainda,
o que só podemos saber depois de um Uwentário sistematizado. Sequer foràm classificadas as espécies vegetais, como V. 8' informou
ainda há pouco, que de três em três dias se
descobre uma espécie nova. Quantas espécies, talvez, para a cura de doenças incuráveis
atualmente, estamos tocando fogo, destruindo em poucas horas o que a natureza levou
séculos e milênios para construir, inconseqüentemente?
Então, acho que o zoneamento é uma coisa
necessária. O que o lnpa e~~ fazendo nesse
sentido? Que recursOS e incentivos do Poder

Central ele tem recebido?
E outra, por fim, é se V. S• concorda com
a nossa preocupaç!o de se cohcar um stop,
wna parada, agora, no que se está fazendo,
para pensar um pouco _na Amazônia. O que
foi derrubado, não tem jeito; mas, de agora
por diante vamos parar de derrubar o tocar
fogo lá. Vamos estudar; vamos classificar; vamos inventariar e vamos, então, dar um destino, fazer uma avaliação do poder econômico,
social, medicinal, fannacodinãmlco desta riqueza. Depois vamos recomeÇara usá-la dentro de um manejo atraVés ·das informações
dentíficas e tecnológicas que possam ben~
ficar e perenizar a natureza. Ao invés de destruí-la, enriquecê-la, como os íngleses- aliás,
V. S• sabe, eu li um trabalho, do qual V. 5'
parece ter sido colaborador ....:... fiZeram na Birmânia, a partir do século passado, em 1856,
quando eles estavam destruindo os nativos,
estimulados pelos madereiros e também para
a lavoura rotativa de sustentação, estavam
destruindo as matas da Birmânia, principalmente o pau-teca, e a CorOa então contratou
o Prof. Dietr;ch Brants, que é o fundador da
silvicultura, para fazer um estudo. E ele, dentro
de meio século, transformou a mata que ia
ser dizimada em dez ou vinte vezes mais densa
do que era antes da intervenção do homem
que soube maneJar, cientificamente, a natu·
reza, na sua heterogeneidade.
_
Então, o que o lnpa está fazenOo, no sentido
de selecionar as sementes, fazer bancos de
espécies para distribuir para esses zoneamen·
tos ao passo que se extraem _as madeiras no~
bres como -o mogno, maru-ferro, maru-de~
cheiro, itaúba, macaranduba, toda a madeira
que_oinpajá fez um arrazoado, e colocar nessas áreas a substituição e com adeniiarneoto?
Se se tiram 1O, tem-se que colocar 50 no
lugar.
E, por final, se V. 8' concordar conosco,
que a vocação da Amazônia não é pecuária,
a não ser nos campos_ naturais de pastagem.
Fora disso, eu acho que é um crime. Para
não ser muito enfátiCo e dizer Que é crime,
podemos dizer que é insensato o que se está
fazendo; destruir as florestas para transformáIas em campo~ de pastagem.
N6s achamos que a vocação da Amazônia
seria agro - nas várzeas - , pisei e silvicultura], incluindo no pisd, p-OiS s·ao animais que

vivem no regime da água, o ·peixe~boi e os
quelônlos. Quer dizer, fazer fazendas de criat6rios de .tartarugas e tracajás, fazendas- e criatórlos de peixe-boi, e v.. s• sabe do estudo sobre
o peixe-boi -não sei se a espécie amazônica
chega a_ esse tamanho- que chega a 2 toneladas. SÇ_ de_j'J_9rdura, às vezes, um peixe-boi
dá 250 quilos·de gordura, que serve de alimento e servia até de combustível antes, e com
éÚpJãfSe faz a mixira. Não sei se V. 8' conhece
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tância da florestg, parte dos estudos foram
feitos pelo Dr. Salati que foi, inclusive, Diretor
do fNPA durante um certo tempo e colaborou
muito tempo com o instituto. Então, Isso resulta de uma pesquisa abrangente que envolveu não só _o_ INPA mas, também, o CENA
. - Centro de Energia Nuclear na Agricultura
- a Universidade do Rio _de Janeiro; a Univer__ sidade do Pará e outras. Então, de fato, o rela·
to,_aquela descrição que V. Ex" fez, tem fundaa mixira.mento científiço.
O peixe-boi, e a criação de peixes das espéCom relação ao ordenamento territorial e
des que já são conhecidas, lá, que são verdade zoneament9, y. EX' também demonstrou
deiros -boiS d'água. Como-_y, S~ citou várias
perfeita compreensão da importância desse
mecanismo _e,. apenas eu diria, o lNPA não
vezes __aqui, lá existem o taro_baqui, que é um
peixe que Cheg-a a 16 e 18 quilos; o pirarucu,
atua nessa área, _quer dizer, nós fornecemos
que chega a 50, 6Q e até 90 quilos; os outros
subsídios, conhecimentos sobre a flora e a
fauna. E eu citaria, por exemplo, que existem
Peixes de couro, o filhote, o dourado, como
também, além dos peQc-es menores. de alta
espécies de aves e outros_ animais, também,
- aualidade, como o tucunaré.
ins_etos, que ocorrem, às vezes, na margem
A extensão da terra é muito grande, mas
de um rio e não ocorre na outra._ Quer dizer1
a extensão de água é um mar doce, como
o rio funciona: Como umã Oarrêira geÓgráfica
rí6s todos sabemos, é- o mar dulce.
e, isso tudo precisa ser conhecido, tamb_ém,
Então, vamos aproveitar e antes de derrubar
na hora de se pensar em preservar a flora
a floresta, vamos estudá-la; vamos classificar
e a fauna.
as espécies, o que levará anos. Até o presente
A questão dos bancos genéticos, da preser- só para completar um estudo -- V. Sa.
vaçã-o, ísso é importantíssimo e o JNPA tem
sabe que foram 60 anõS, qUe Ricsel e outros
uma atuação muito importante, inclusive lá
levaram para não sei quantos botânicos estu·
no Acre. O nosso pequeno riúdeo lá do Acre,
darem, mas assim um estudo isoladamente, . que mantemOs até com bastante dificuldade,
ou pai-a CUriosidade cient!fica Õu Para as sLias
tem atuado IÍésta área, e no passado já fizemos
entidades científicas ou para os países que
um levantamento das fruteiras do Acre, listase interessem aqui. Então, vamos fazer Uf!1a -mos em tOmei de 100 espécies nativas de fru·
sistemática, um es.tudo nacional sobre isso~
tas comestíveis do Acre. Inclusive, algumas,
e antes, enquanto se estuda e classifica_ gts
eram espéCieS novas para a bÓtânica, ainda
espécies vegetais desconhecidas, vamos C!JLtinã_o descritaS. E temos, lá, numa área junto
var as- esPécies animais que são conhecidas
com a universidade um banco ·genético de
e que foram celeiro de proteínas, até agor.a,
algumas dessas espécies: E no lHPA, em Mapara as populações de lá; o indígena e o caJ;tonaus,- também, nós temos um banco genético
clo,_que_se·aJimentaram e exportaram o bacamuito irriportante de pupunha, com variedalhau da Amazônia, que é o pirarucu. Nós, 1?,
des vindas de _toda a Amazônia inclusive a
nos altos_ rfos, nos_ alimentávamos do pirarucu
AmaZônia 'colombiana, a peniana, que é uma
que era seco ao sol e semelhante ao bacalhau
planta de vàlor económiCo· mUito ·grande e
que,-hoje, são_ espécies...
eu creio quê terá ainda um grande 'futuro na
economia tia região.
·
_
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) QUanto- ãos ·criatórios; da ·mesma forma,
Senador Mário Maia, perdoe interrompê-lo,
nós temos pesquisas em piscicultura e, agora
mas gostaria que V. EX' concluísse a pergun·
estamos começando com os quelêmios,jacarê
ta. ..
-e também p_eixe-boi. Pessoalmente, não acreO SR. MÁRIO MAfÁ- _vou encerrar, agq_ta.
dito que <5 peixe-boi venha a ser importante
É que a Amazônia é grande e as perguntas
como fonte direta de alimento do homem,
têm que ser do tamanho da Amazônia.
porque a taxa de reprodução deste espécime
é muita baixa e não poderia ser_ usado para
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) 'eXploração direta. Mas ele tem ·uma imporTanto quanto a compreensão de V.~
tanda ecol6giCa muito grande, inclusive estiO SR. MÂRlO MAIA -Já vou encerrar. Enmulando a produtividade pesqueira dos lagos
tão sâO-nossas e o INPA também está fazendo
de várzea. As pesquisas que temos feito no
esfud6s- enfalicos, no sentido_ de incentivar os
INPA demonstram isso. O peixe~bol é muito
criatórios - que eu não cUría a piscicultura
importante, como um estimulador da produti·-mas a aqUicultura na AmaZônia - e instalar
vidade biológica do lago. Ele come as canaraa aqüicultura ena Amazónla, antes da pecuãnas e aduba a água através dos seus excreria.
mentos e as algas e os fictoplanc~ se multipli<::am e os pebées-iêm mais alimérlto e aumenO SR. HERBERT RdGER SCHUBAR'f·.::_
Perfe1to.
-- tam. Ele tem uma importância indireta muito
grande.
V. Ex!' na verdade, deu uma grande auJa;
grande conhecedor da Amazônia que é, inclURealmente, V. Ex~-demonstrou um conhecisive respondeu grande parte das p_erguntas
mento, o que não é novidade para mim, e
que fez e, iSso, vai então permitir que eu abrepraticamente deu uma aula do que precisa
vie a resposta
ser feito para melhor conduzir o desenvolvi~
Coni relação 8 hidrologia, o clima, a Impor·
menta da Amazônia.
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Agradeço a expo-

sição de V. Sa. e me dou por satisfeito.

florestas na EUropa, como V. S' sabe, que hoje
são maiores do que eram,. tanto na Finlândia

como na Suécia, apesar de estarem _sendo
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -

Manda o Regimento que se dê _a palavra, para
inquirir o depoente, primeiro ·aos ·membros
da Comtssão, Segundo aOS Senadores e, em
terceiro, aos Deputados presentes. Mas gostaria de solicitar ao próximo indagador, que é
o Senador Aureo Mello, uma iriaUlgênda "em
favor de um grande companheiro nosSO, de
um Congressista talvez o mais antigo aqui preM
sente, senão,- acredito que não seja o mais
velho, que é o Deputado Fernando Santana,
que me pediu antecipasse a sua indagação,
tendo em vista possuir outro compromisso.
O SR. AUREO MELLO -Tem a minha

indulgência não plenária, mas de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) Tem a palaVra -o nobre Deputado Fernando
Santana.
O SR FERNANDO SANTANA -

Nordes-

tino não conhece a Amazônia. Somos _da Ba~
hia. Houve algumas declarações do Professor
Herbert Sc:hubart que nos deixou preocupado.
A primeira de que certas regiões desmatadas,
após sete ou oito anos_, estarão precisando
de adub_o. O que revela que a terra é muito
pobre_
Na Bahia, por exemplo, o Recôncavo é explorado há mais de 300 ou talvez 400 anos,
- o chamado- Massapê - e__ não há necessidade nenhuma de adubo.
Inicialmente, gostaria de fazer uma pergunM
ta: V. Sa. disse que à juantes das hidrelétrlcas
há uma deterioração das águas, causando
moléstias e até mortes. Perguntaria a V. Sa.
se isso não resulta da falta de desmatamento
na área onde se irá formar o lago. Como por
exemplo, em Tucuruí, segundo nos consta,
mais de 2/3 da_ floresta não foi retirados. NaturaJmente, o _apodrecimento de tanta árvore,
a nosso ver, é o que pode explicar - não
sei, V. s~ é que Irá dizer - esSa deterioração
daágua.
. .
Quarito ao problema do desmatamento V.
Sa disse que Já já existem duas mil serrarias.
Devem ser do Espírito_Santo e da Bahia, porque se transportaram todas para lá. Já destruí·
ram totalmente a Mata Atlântica_e agora estão
destruindo a_Amazônia.
Indagaria o seguinte: uma árvore é um ser
vivo que cresce, desenvolve-se e morre como
qualquer ser humano. Nesse zoneamento que
se pretende fazer para o aproyeitamento econômico da Amazônia não seria o caso de
transformar a Amazônia, pela sua riqueza, no
maior pólo madeireiro do rt:lundo? Não para
exportar tábua nem tora, para exportar já mobílias e outros artefatos que podem surgir da
madeira. E também grandes fábricas de celuw
Jose, porque nem toda espécie dá para fazer
tábua mas dá para fazer celulose.
Agora, isso, a nosso ver, deveria ser feito
com um controle rigoroso. Primeiro, um estudo dos botânicos para saber que árvores poderiamos tirar, e em, seguida, uma fiscalização
rigorosa na plantação ou no replantio de todas
as árvores que foss_em retiradas, porque há

exploradas há mais de 200 anãs.
Seria o caso _de nos ~ornarmos grandes for-

necedores, não de madeira,_ mas de móveis.
Por exmplo: temos boris desenhistas. Mandariamos desenhistas para a Alemanha, para a
- França, para a Inglate_rra, para os Estados _Unidos, para toda parte. Qual é o gosto da classe
média? Qual é o gosto do executivo? Que
tipo de mobília agrada àquela gente? E já que
eles querem o oxigênio da Amazônia, pelo
menos que abram as suas alfêndegas para
que nossa indústria entre sem pagar nenhum
gravame. Seria ·uma contrapartida muito mo-
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Muito obrigado. Quero me corignituiã.r com
V~ Exl' pel<!_ perspicáci_~ dos pontt;'IS g~e colo·
- cou. Agora, pela ordem, a questão dos solos
é assim mesmo. É fato. Aquela área do Re côncavo Baiano, mesmo o Nordeste, onde se fi.
xou a cana-de-açúcar, são os solos chamados
de rnassapê, altamente férteis, e vem resistindo, produzindo, há cehtenas de anos.
Na Amazônia a situação é diferente. Existem
solos melhores. A própria Rondônia tem áreas
de solos de_ boa fertilidade, ma-S a grande
maioria dos solos são de regiões tropicais_ úmidas, com muita chuva, e também com origem
geológica a partir de material de baixo teor
de sais. Então; são solos muito pobres, de
fato. Assim, mantenho essa afirma:ção.
Com relação à deteriOração das águas das
hidroelétricas, é um assunto_ muito discutido.
Deveria ser limpado o reseMt6rio. Essa é a
primeira aproximação. Deve ser limpo. Depois
se verificou que_a limpeza não necessariamente diminui o impacto, porque fica muito mài:eria:J no pfóf)rio solo,- tais como _rriuito humos,
muita raíz.
Depois o que se verificou é que, na prática,
é uma operação quase que impossível, porque
essas hidrelétricas são muito grandes- Tucurui tem 2 mil e 400 quilômel:ros quadrados,
Albina tem 2 mil460. Eritão, sería uma operaM
ção gigantesca para limpar isso e a própria
vegetação rebrota_. Antes que se acabe de limpar já está rebrotando. Então, essa é a difiCuldade.

_desta, aliás, que outra não poderíamos pedir.
Essa é a segunda indagação.
A terceira é a seguinte: também fomos soM
mente uma vez ao sul da Bahia e nunca mais
pretendemos voltarJá, porque a destruição da
Mata AtJântica nos causou um impacto tão
traumático que quase ao ch_egar à fronteira
do Espirita Santo voltamos e nunca mais pre·
tendemos ir ao sul da Bahia, porque havia
regiões mais alcantiladas, descíamos do carro
e íamos ver o_ toro. Estava ainda firme, podia
ser cerrado. Mas a terra estava tão degradada
que- não produzia mais nada. Nem mais capim, porque houve um desmatamento completo, ninguém· reSpeitou nada. Quando foram
desflcireStadãs- aquelas áreas mais aJcantiladas, evidentemente a riqueza da terra foi rapi-damente erodida pela chuva.
O SR. FERNANDO SANTANA- Eu podeChegamos a Um local qUe-s_e chama T eiM
ria dizer a V. Ex" que aí não. T e_mos empresas
xeira de Freitas e tem um Clube do Jacarandá.
de engenharia altamerite especiaJizadas em
Nessa oportunidade fizemos uma homenadesmatamentos, grandes, e que poderiam
gem ao jacarandá dizendo que ali só restava
desmatar tudo isso em menos de 1 ano ou
o_ nome_do clube, porque não havia mais nedois. Muito "antes de que as represas fossein
nhuma árvore de jacarandá.
fechadas.
Então, a nossa preocupação também é
Por exemplo, Sobr"adiflho não tem nem o
-muito grande_ e queremos parabenizar, primeimínimo da mata que tem qualquer área da
ro, o Senador Jarbas Passarinho, pela inldativa
Amazônia, mas as águas a jusantes de Sobra·
- que teve de instituir· esta Comissão sobie a
dinho, que é um dos maiores lagos que nós
questão da Amazônia, num momento muito
temos no Brasil, não sofreu nenhuma deterio·
importante, quando forças internacionais esração, porque a bacia foi realmente limpa.
tão pressionando de todo modo um país endi·
vidado, para tirar maiores vantagens ainda do
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART que se tem tirado._
Isso _é possível. Não estoU dizendo que seja
impossível, mas é difidl, é custoso. Então, não
Em segundo lugar, também gostaria de patem sido feito.
rabenizar o Senado pela escolha de V. S•, coLembro-me também que isso depende
mo primeiro- depoente nesta CQmjssão. São
_as duas questões que gostaria de_ formular - -mUito do fluxo da água. Por exemplo, O rio
Tocantins tem um fluxo de água muito grande.
e saber se elas estão-dentro daquilo que se
A água no reservatório se renova com bastante
pode chamar, dígamos assim, projetas para
rapidez. Em questão de poucos m~ses, dois,
a Amazônia. Porque da Am?t_z9nia mesmo, só
três meses há uma renovação. Já- no caso
conhecemos O seguinte: voamos para o Pará
de BaJbina, que é onde estão ocorrendo esses
uma vez, para fazer a campanha do General
problemas, a vazão do rio é muito pequena
Lott, e de lá voamos para Manaus, também
e o tamanho do reservatório é quase o mesmo.
' por cima da floresta. Era uma beleza, uma
EntãO, essa água fica estagnada muito tempo.
maravilha, aqueles rios, aquelas matas, mas
~m, o problema se agrava..
é o que conhecemos da Amazônia. E não
. nos preocupamos em declarar aqui a nossa
O SR. JARBAS PASSARINHO- Dr. Schu"ignorância. Vimos aqui aprender alguma coisa
bart, permite~me uma interrupç~o?
sobre a Amazônia. Infelizmente, não terilos os
O SR. HERBrn·r ROGER SCHUBART conhecimentos do Senador M_ário Maia, que
Pois não.
deu aqui uma aula sobre a Amazônia. E nós
fomos brindados com essa. auJa e tomei a1gu·
OSR. JARBAS PASSARINHO_:_ Co~~ R.,:
- hiãs notas do que ele disse também.
!ater, gostaria de ter uma idéia se e:Stafnos
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falando a mesma linguagem, o Deputado Fernando Santana e V. 5'. A mim me parece que
o Deputado fala é limpar a área antes de haver
a bacia de decantação, antes de haver a acu·
mulação da água decorrente da barragem. Esto_u entendendo que um pouco da sua respos-

ta está ligada à limpeza permanente da água
depois da barragem feita. E daí a expressão
de V. 8', ao diZer que a renovação da água
de Tucuruí, sendo muito mais volumosa e permanente, não levaria a necessidade dessa limpeza. Esse fOi realmente um-dos-POi1tos míticos levantados na barragem de_ Tucuruí.
Então, talvez, a pergunta do Deputado Fernando Santana, se entendi bem, seria no sen·
tido_de se evitar o erro de Tucuruí, ·que deixou
alagar a floresta, porque não teve capacidade
de tiráwla antes.
O SR. FERNANDO S/\NTANA- E perder
aquela madeira toda foi uma estupidez.
O SR JARBAS PASSARINHO- Eles dizem
que a madeira não está perdida e que ainda
seria possível aproveitáwJa, porque ela não se
deteriora com a água. O que é duvidoso.
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART O Senador Jarbas Passãrinho lembrou muito
bem. São coisas diferentes.- NO Caso de _um
rio com grande vazão de água, o problema
é menos grave. E, eventualmente, pode atê
passar sem a necessidade de uma limpeza
total, eventualmente.
No caso de Balbina, acho que ela não podew
ria ter sido feita, é um erro. Ela é uma usina
extremamente cara, o seu custo financeiro é
muito elevado, o custo ecológico ê agora social também está se fazendo ver bastante elevado, mas, foi uma decisão tomada e um erro
que foi cometido. Acho que devemos aprender não repetindo esse tipo de erro.
Com relação às serrarias e à niadeira, eu
concordo plenamente. A vocaçãd àmazônica

é florestal.

Eu esqueci de abordar um- pOnto, mas. a
vocação da Amazônia é mineral também. A
questão mineral, que não abordei, é importante inclusive, a curto prazo, acho que é o
que existe na Amazônia em termos económicos de gerar divisas e economia para a região, ou seja, o desenvolvimento minerário_da
região desde que feito de acordo com os interesses da região.
A questão madeireira é importante_ e_ lsto
já tem sido feito com-aãjuda do levantamento
Radam-Brasil, a própria Sudam já fez proposw
tas de florestas nacionais que seriam grandes
reservatórios de madeiras. florestas com elevado potencial madeireiro que seriam, entao,
exploradas conforme sistemas de exploração
sustentável que possam se renovar no tempo
de modo que a floresta não se destrua.
•
A migração das serrarias do Sul do País
para lá está ocorrendo. Isso é um fato. As
serrarias estão se deslocando para a Amazônia. Na verdade, o Brasil destruiu uma imensa
floresta que foi a ma~ Atlântica e hoje resta
uns 5%, no máximo, dessa floresta e está seriamente ameaçada. Acho que esses remanescentes de florestas deviam ser transronna-

dos_ em parques nacionais, em áreas de proteção.
Toda a mata de araucária, do Paraná que
é uma madeira excelente, é como as coníferas
lá do hemisfério norte que os europeus produzem de maneira sustentada e nós poderíamos
produzir araucária também.

- OSR. _ ,
_
,
~_Só que nós
tínhamos uma vantagem: aqui o sujeito planta
e colhe; lá o sujeito planta e s6 o neto colhe.
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART É, exatamente. Lembro, também, é um assun~
to que não toquei, mas que me preocupa mui~
to nesta questão da madeira é o seu uso como
redutor para fazer o carvão vegetal para faze!
o ferro-"gusa.
Há uma ameaça muito grande, algumas usi~
nas de ferro guza já estão implantadas, sete
já foram autorizadas e algumas já foram im~
plantad,as e elas vão usar carvão vegetal da
floresta amazônica e as áreas não são peqúe~
nas, e vão repetir _- se nós aqui deixarmos
-vão repetir o que frzeram em Minas Gerais,
-onde acabaram com toda a Zona da Mata
e só ficou o nome, porque mata mesmo não
tem mais. Vão acabar com grandes áreas de
_floresta.
·
Este é um problema sériQ que precisa ser
considerado.
Com relação ao sul da Bahia, concordo plenamente, já di!?s_e~ A<;ho_ que _e~s remanéscentes de ma~ deye_ri?fn_ s~er transformados
em parques.
__
Gostaria de lembrar, já que V. ~ tocou
na questão internacional e na importância des-ta CP!, qu~ endosso plenamente e sinto~me
mUito honrado em estar aqui fazendo este depolr'nento, que estamos seridp visitados por
sencidores americanos.
Agora- mesmo,- depoís da Semana Santa,
--- chega a segunda comissão. Queria, então, formular este convite para a Comlssão da Ama- ZOnia faZer uma visita às institutções, não ·só
ao INCRA; mas existem outras instituições, e
também- Conhecer ín loco o que está sendo
feito.
Também, no ano passado, três comissões
Parlamentares do Parlamento alemão estiveram no Brasil, inclusive visitando o Inpa.
OSR.l-EQPOLDOPEREp--,EoFem~ndo

Santãna só fez sobrevoar a Arn_B?:ônia.

o sR..iEiNANDO SANTANA- Quero
agradecer ao professor Hebert_Roger Schubart
e_sugerir, se for o caso, à Comíssão Pai-lamentar de Inquérito do SenadO sobre a Affiaw
-zônici que indague do ltamaraty se esse pessoal está sendo autorizado devidam~nte, se
há alguma consulta ao Governo brasileiro para
que eles venham aqui e s_e o 1tamaraty ou
o Governo vai permitir qu_e isso continue acontecendo, como se nada disso estivesse acontecendo. Eles chegam aqui, entram, saem, dão
palpites, fazem o que querem. Acho que é
o caso de a comissão fazer um ofício consultando o ltamaraty sobre essas questões_ que
estão ocorrendo na Amazónia com essa visita
de Comissões Padarnentares Americanas e se
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isso está sendo autorizado pelo Governo brasileiro, se ~e_tem alguma participaçãO nisso.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)A sugestão de V. Ex" será considerada.
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART Apenas acrescentando, devo relatar que não
recebi até agora nenhum aviso do ltamaraty
ou de qualquer outra instância do Governo
brasileiro ·com relação e essa visita e que pro·
ced_imento "devo tomar ou não. Simplesmente
estç>u s.endo lriformado mais pela Embaixada
do próprio Estados UnidoS de que passará
por lá uma_ missão.
- -

. O SR fERl'IANDO SANTANA -Sr. Presi~
dente, e.u queria fazer uma outra sugestão:
oficiar à C~a Vale do Rio Doce, que é a mais
interessada nessas fnstedações de fábrica de
ferroMgusa, para que as áreas que eles neces~
sitem para p,rodução de carvão vegetal sejam
reflorestadas cientificamente também, para
que não se cause tanto dano para fazer ferro·
gusa
,
·
O SR. JARBAS PASSARINHO _:_Se o depu·
tado me permite, Sr. Presidente, os projetas
da Vale do Rio Doce são rigorosamente caute·
lares em relação ao problema do meio ambiente. Carajás hoj_e é um exemplo, e o ferrogusa e liga estão previstos e já autorizados
na área do sul do Pará. No projeto exigt?-se
da Vale do-Rio Doce o reflorestamento perma·
nente. A questão está como observava ainda
há pouco -0. nosso presidente, aqui, que há
pafses em que a lei ~ cumprida e há países
em que a lei não _pega, essa é a diferença.
Se realmente não cumprirmos o refloresta·
mente daquela área dentro de pouco tempo,
o sul do Pará estará como a velha estrada
de ferro entre Belém e Bragança.
O SR. PRESIDER'fE '(Leopoldo Peres) -

Só como umã ihformação adicíorlal, Sr. Deputado. Quhrldo se iniciou a iti.dústriã siderúrgica
na Inglaterra, a área de florestas cresceu e
não dimím.Hó, pbr(:Jue houve o reflorestamento
·sistemático.
O SR
....... MultO obrigado, Sr. Presidente,
isso ê um exemplo para nós.

O SR. AURE:O ME.LLO - Sr:~Presidente,
Sr. Relator, Srs. Deputados, Sr. SchUbart: as
perguntas que elJ gOstaria de formular em sua
maioria já foram mais-Ou menos i-espo!Ídidas,
pl-lridpa1mente após as inquirições dos Senadores Mãrio Maia, Nabo r Júnior e do Deputado
Fernando Santana De qualquer maneira, eu
gostaria aperias_ de fOrmular algumas outras
perguntas que considero mais fundamentais,
até porque venho, desde antes mesmo dessa
campanha intensiva qlie tem sido feita com
relação à Amazônia, abordando os nossos
problemas loç~is da tribuna do-Senado. Inicialmente, eu go~ria, para e_sclarecimento, porque isso é cjue lem causado assim um desassossego Tr_!undíal, de perguntar o seguinte,
co.rn a sua autoridade de técnico, sobre esse
caso da oxigehação, é verdade que a floresta
consome de dia o oxigênio que expele de noite, porque o pessoal está com medo de morrer
asfixiado. Então, eu gostaria que isso fosse

~
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esclarecido. Segundo, a informação que tenho
é que a grande oxigenação do mundo é efetuada pelas algas marinhas e não pela Floresta
Amazônica. Inicialmente, gostaria de receber
logo a resposta a esta pergunta.
O SR. FERNANDO SANTANA -Sr. Presi·
dente, peço desculpas, mas tenho necessidade de sair.lnfel[zmente, não posso contin_l,lar
ouvindo.
O SR. JARBAS PASSARINHO -
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pela presença. Permita-me uma palavra antes
.que V. EX" saici, não qUéro deixar para o fmal
que se propussese à comissão uma decisão
sobre o ofício, e_ eu procurei que se fiZesse
um adenda que houvesse.um<:l delegação presidida pelo Deputado Fernando Santana ir aos
Estados Unidos verificar o reflorestamento da

região dos Estados Unidos o Oregon que está
sendo destruída rapidamente.
O SR. FERNANDQSANTANA:,. Aceito.

O SR~ AUREO MEU..O -:-.~4 pr~firo fazer

as perguntas e ter as respostas em seguida.
O SR. HERBERT ROOER SCHUBART -

a esses governos e o rúvel de solicitação que
tem sido feito em relação ao (lnpa) por esses
gOYeinoS da Amazônia?
O SR. HEBERT ROGER SCHUBART- Ela

é muito boa. A nossa experiérii::ia tem sido
muito gratificante. Como eu disse, essa solidtaç:ão, esse questionamento do (Inpa) vem aumentando. E não é s6 o Governo do Amazonas, porque o{lnpa) é daAmazônia-h1stituto
NacíonaJ de PesqUiSei_ da Amazônja. Então,
preocupa_mo-nos em atuar em todos os estados. Tanto aSsim 'que manteinOS, cofno já disse, um pequeno núcleo, no Acre. Temos um
núdeo em Roraima e .que agora, inclusive,
obteve e vem obtendO muito apoió, tantO do
Go.vemador passado, comO a.Sora do goverriãdOr Romero Jucá, no sentido de fazer convênios com o Estado. Então, estamos fazendo
PeSqutsas até enComendadas pelo próprio
Governo para resOlver algl,llls problemas de
interesse do governo do estado.
- Rondônia lêm um interesse· muito grande.
Devido aos problemas que há em Rondônia,
aChO que temos condições de iniciar um pequeno núcleo de pesquisa. O grande problema qUe "estamos nos defrontando é a dificuldade, com que as instituições de pesquisa vêm
se defrontando nos últimos anos. DeseJe o iní~
do dos anos de 1980, as condições_s~ d~t~rio_
ram a t~l ponto que o (Inpa) passou por uma
fase muito cüficü de 1984 a 1985. Muitos pesquisadores foram embora por questões salariais. ConseguimoS', depots da criação do Mihistéfio da Ciência eTecnologia, uma autono-mia para o -(inpa), porque ele era Iigã.do ao
CNPq, passou a __ ser um instituto autónomo,
_vinculado ao ministério. Nesse período tivemos melhorias reais em termos de salário,
pq;ameoto.e.t1.,1do, r.na~tu~o isto está se ~egra
dando agora rapidamente.
-Acho_ que é d~ maior importância para ó
desenvolvimento da Amazônia, termos uma
política definida para a formação fiXação de
recursos humanos na Amazônia. Não é possível atrair pesquisãdores qUaJificàdos e mesmo
_qa formados lá - temos. curso de pós-graQuação. Esses joVens quando adquii'em a
competência, passam a ser solicitados por ou~
tras universidade do Sul, até do estrangeiro,
e dificOrnente vão ser retidos lá se não ofereçermoS condições. Nós todos conhecemos
o custo de vid~ e as dificuldades que se tem
para viver na Amazônia.
O SR.
- Qual é a situação jurídica
do {lnpa)?- Atualmente ele está subordinado
-a que órgão?

Responderido à sua primeira pergunta, de fato,
durante muito tempo, falou-s_e na Floresta
Amazónica como sendo o pulmão do mundo,
da humanidade, e isso trouxe muita confusão,
porque se pensava que a floresta çontr!buísse
para a geração do oxigênio da atmosfera que
respiranio5. Na verdade, não, porque a floresta
é um sistema- em equilíbrio. Ela não está crescendo nem diminuindo. Então; não está acumulando matéria, nem perdendo; está em
equilíbrio. Durante o dia, com a presençq da
luz, ocorre a fotossínte~_guando as plantas
sintetizam a matéria orgânica. Nesse processo, elas absorvem o gás carbónico e_ liberam
oxigênio. Durante o dia e à noite, as plantas
também respiram, assim como os animais e
os rnicroorganismos do solo..._EnWo, há uma
grande intensidade d_e_respiraçã~, que é justamente a obtenção da energia aÍmazenada quimicamente na maté;r_i_a _orgânica, com libera~
ção de gás carbôniço e consumo de oxigênio:
Eo inverso da fotossíntese. Esses dois processos, numa floresta que está em equilíbrio, se
compensam, de modo_que não há uma co~
bufção. De fato, o oxigênio da atmosfera advém, primetro, de processo do passado, que
formou um estoque multo_ grande, e depois
de processos do presente, também, onde algas marinhas podem te_r papel preponderante,
e também formas de vegetação em cresci~
mente, não vegetação já em fase de equilíbrio.
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART As algas marinhas produzem como? Fixam
Ele agora est6 subOrdinado a: fecém~criada
carbono, proliferam-se, aumentam; quando
morrem, vão para o fundo e lá não se deçom~ Secretaria Especial de Oênda e Tecnologia,
pelo menos pela medida provisória consta que
põem .. ~tão não há consumo de oxigênio.
Elas' observem uma parte do gás carbônico, · todos os órgãos que eram subordinados ao
_Mcr passam a ficar vinculados a essa secreexalam oxigênlo e _depois essa ma~ria qrgâ- taria.
nica vai para o fundo do .oce~_o e custa a
De modo que para a comunidade científica
se decompor às vezes, não.~e decompõe. Enessa notí_cia foi boa. Agora estamos aguartão, esse processo gera oxigênio.
dando a decisão e a apreciação dessas medi~
O SR.
-:- Muito __obrigado. Gostaria das pelo Congresso e vemos como é que isso
de perguntar a V. S• o seguinte: qual a relação ~vai ser encaminhado.
O SR.
- Poderia V. St me informai'
do (Inpa) com os governos estaduais? _Qual
é a contribuição que o_ (lnpa) tem atriJ:luído "quãis-as-próVidências que-O (Inpa) detectou

e

até agora em relação a _essa _questão da exploração mineral da Amazônia? Quais as-iniciativas que estão havendo que possam realmente sfgnificar a recuperação e a integração ec:o~
nômica da Amazônia, no sentido de colaborar
para a emancipação dO-Bfasil e pelo eni'tquecimento do seu poVo?
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART -

O INPA, atualmente,_praticamente não tem
linhas de pesquisa na área mineral propriamente dita, já teve no passado. Tivemos-um
pl-ojeto até de ínicíar um·a linha de pesquisa
dessas nos laboratórios de tecnologia miner~ •
não o iniciamos por falta de condições ma~e:
riais, mas contribuímos muito e participamos
de projetes, por exemplo, fazendo a parte de
pi-oteção ambiental em projetes de minera_~
ção. O Senador Jarbas Pa~rin_ho me~<:!o
nou, cOfu milita propriedade, que o prqjeto
da Companhia Vale do Rio Doçe,__mormei;lte
o Ferro·Carajás, é um exemplo de harmoni~
zação entre exploração mineral e proteção
ambiental. Muitas coligadas da Companhia do
Vale do Rio Doce ·com a Mineração, do Rio
Norte também vêm atuando multo na área
de proteção ambiental, inclusive o .INPA vem
fazendo pesquisas e dando assessoria na área
de recuperação da vegetação após a extração
da bauxita. Na área do Pttinga, trata-se de outro
grupo, no Estado- do Amazonas, em minêra:.
ç:ao de cassiterita, também estaf!1oS dando
assessoria na área d~ proteção ambiental de
piscicultura e outras... Então, temos uma preocupação muito grande. E não devemos esquecer também o petrõleo da Bacia do Urucum,
No ano passado, firmamos um convênio com
a Petrobrás também para realizar pesquisas,
visando a orientar· a empresa com relação a
questões çlo meio ambiente, da flora e da fau_,
- - - na.
~

O SR. AUREOMELW-'-' V. S• recomenda

a criaÇão das fazendas aquáticas? E V. s• sabetiã informar se há inidativa neste sentido, em
relação à Amazônia p~ra os criatórios, princi·
palmehte -de tambaqui, proteínas e quelôntos?

O SR. HERBERT ROOER SCHUBART -,..

Sim. Na área de piscicultura, sobret1,1do; há
muitas iniciatlv;;tS, inclusive a nível de pequenO$ produtores. N.:i próPria região de Mari.âus
há I;O-Uitos. pequenos e médios prodUtOres,
. coJQ p~enas fazendas, que fazem séus açudes, suás barragens, de
ou dois hectareS;
e ternos, a t!tu1o de pesquisa, demonstrado
que é possível produzir, por exemplo, tambaqui ainda não,- mas a matrinchã, que é um
peixe muito consumido em uma determin"ada
época do ano.

um

O SR. AUREO MELLO este peixe,· por sinal.

MUito fiostoso
· -

O SR. HERBERT ROOER SC!i(JBART -

Sim, ele é muito_gostoso. Vendemos na SeJ11ana Santa do ano retrasado, produto àe um
projeto- desses: o matrfnc:hã vivo com quase
um quilo de peso, ve:ndemos pelo mesmo pre-ço do congelado. Naturalmente acabou na ho-

ra.

O SR. AUREO MELW -

.

O que V. S• acha

da mecanização da Amazônía? Estamos na-
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quela fase de tentativa de privatização da Side-

O SR. HERBERT ROGER SCHUBART -

rama, que seria uma empresa-que já estaria
pratt<:amente preparada para ser_ sueateada.
Sendo uma empresa estatal, esta parte de consumo da utilização de carvão tem ãfetado a
economia e a ecologia, pelo menos do Ama-

Essa experiência foi feita em pequena escala,

zonas?
O SR HERBERT ROGER SCHUBART -

Não. A Siderama, tanto quanto eu conheço
- aí já foge um pouco da minha área pelo menos atravéS da imprensa, na verdade,
iniciou um projeto de beneficiar o mlnéOo Cle

feiTo, se não me engano, vindo do rio Jatapu,
usando carvão plantado. Eles tinham um pfojeto interessante de plantação de eucalipto na
costa do Arara, subindo um pouco o rio Negro

e iriam produzir o carvão... Esse beneficiamento de minério nunca chegou a ser feito, nunca

chegou a deslanchar, de modo que eles trabalham, hoje, processando ferro-gusa, vindo de
outras áreas, fazendo vergalhões, perfis, etc...
O SR. AUREO MELLO -Aqui foi Çito que
a pecorização da Amazônia é inoportuna, principalmente com relação às enchentes periódicas, que geram a tnadequação. Sabemos
que o gado perde os cascos e que é necessária, às vezes, a construção de marombas.
O gado, realmente, não é a verdadeira vocação
amazônica Porém, gostaria de saber o gue
V. S• acha da criação de búfalos, do aproveitamento dos bubalinos na área amazônlca, porque, segundo estou informado, o casco do
búfalo resiste perfeitamente à imersão na
água. Ele até precisa, devido ao excesso de
calor do seu próprio corpo, de ser mantido
dentro d'água. O que V. S• acha do inCentivo
à .criação das fazendas de búfalos, que ficam
à margem, nas várzeas, sem prejutzo--;- evidentemente, do aproveitamento mineralógico da
região amazónica?

O SR. HERBERT ROGER SCHUBART -

próximo a Manaus, com resultados muito inte·
ressantes. Pretendemos, agora, fazer um estudo comparativo, entre a produção bovina em
terra firme e o búfalo de várzea. e mesmo
o-bovino em Váiiea. Temos quase certeza de
que-o rendimento é muito maior.
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dúvida, irão potencialízar a nossa capa"cidade
de trabalho, já que somos demograficamente
uma região muito pobre e muito abandonada.
Além disso, a ciência e a tecnOlogia; impres·
cindíveis ao desenvolvimentO, -devem cami·
nhar ao lado da recuperação da Amazônia
e da integração da Amazônia, para o enrique-cimento não somente do povo brasileiro, co·
mo até_ do mundo inteiro. O objetivo seria,
de to_dos nós, acabar com a pobreza.
Felicito V. s~ j:>or isto e concito a contíni.Jar
na sua messiàriica atr.lação enl relação à Ama·
-ronia, não esquecendo de que estamos aqui
para colaborar no sentido do afluxo das verbas
maiores -e- mais adequadas para a racionalização da nossa ciência e da atividade política
administrativa da Amazônia.

ÇlSR. AUREO MEL-LO -:---Quanto a jacaré,
sempre tive raiva de jacaré, porque quando
ell era garoto UITJ _d.eles andou ameaçando
de c;t~abar com a minha preciosa existência.
EU ·morava nuina reQião em S~n~ Fé, no rio
Guaporê, onde jacaré era um elemento da
paisagem. Negrejava de jacaré. As pessoas
saíam dando remada em cabeça de jacaré.
Era terrível! M<lS apareceu uma lenda de que
O SR HERBERT ROGER SCHUBART o jacaré come a piranha e, com isso, ajuda
a manter o equilíbrio: Gostaria de perguntar Sinto-me muito honrado, Senador.
o que V. 5' pensa do jacaré, porque tenho
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) uma birra pe~l com ele.
__ Ç"óm a pal~vra o Senador Carlos Patrocínio.

·o SR.

HERBERT ROGER SCHUBART -

Eu diria o seguinte: tudo em seu lugar. É claro
que, onae tem gente "e tem população, não
vamos caçar jacaré~ onde- tem as áreas de
presetvação, vamos deixar Ojacaré viver, inclusive ~~ para explorá-lo.
O SR. AUREO MELLQ ~ Por mim virava
tudo bo_IS_a.
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART -

Mas pode virar bolsa pem1an~~témente, sem
destruir a espécie. .t: possível manejar racionalmente, obter inclusive a carne - há muita
gente que não come, mas os paraenses por
exemplo, comem.
O SR AUREO MELLO - Ê um assunto
muito rneliildroso, é melhor V. S' não falar
em jarati nem em jaCàré serião vai haver uma
guerra aí entre o Seriador Leopoldo Peres e
o Senador Jarbas Passarinho.

V. Ex" fez urna excelente pergunta, porque me
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART- No
trouxe à memória um estudo feito também
momento,' a legislação inclusive proíbe e propelo lNPA, em cooperação com esse Instituto
tege, porque houve um abuso da caça. Agora
de_MineroJogia da Alemanha, que mencioneL
Nes_sa área de várzeas, estudamos o rendias populações estão se recuperando. É nosso
interesse - e estamos realizando pesquisas
mento de um pequeno rebanho de búfalos
nesse sentido - encontrar formas de manejo
e realmente os resultados são fantásticos, porque a capacidade de engorda do búfalo ê
.das populações selvagens, do jacaré, de modo
que ele possa ser explorado normalmente,
grande, se se colocasse um boi, lá, ele morreria _de fome, porque ê tudo mato. O búfãlo,
sem extinção, sem depredação dos estoques.
entretanto, come tudo, come uma porção de
O SR. AUREO MEU.ô :- f\qúi encerro as
coisas que o boi normalmente não cOme. En~
minhas perguntas, que seriam muitas, porque
tão, com um mínimo de insumos é possível
o tempo não nos permite, sem dúvida, levar
obter uma produção de búfalo nessa área de
a bom termo tantas inquirições, devido ao
várzeas. É muito interessante.
_ J~d!çmtado da hora Apenas quero destacar que
O SR. AUREO MEL[0--lsso se faz, incluinferi, das declarações de v. S qüe elas podem situar-se em três itens, em que V. St presive, em Marajó, com aquela vegetação maremática, aquelas inundações_ terríveis de Maraconiza a preservação da natureza com desenvolvimento - o que não tem sido feito, mas
já. Eu vi, .::m Soure, os búfãlõs SeMrí.do inclusive de veículo de carga, o búfalo castrado,
apenas uma preservação decorativa. t aquela
o boi-búfalo, puxando charrete, __ sendo·mon- _ id.éia do santuário, com a preservação da natureza.através de um desenvolvimento racional,
tado. Eu não tive coragem de mOntar, porque
sou um pouco volumoso e poderia arrebentar
em que se faça não somente a exploração
a espinha dorsal do búfalo, mas muitos mondestrutiva dos produtos amazônicos, princitaram em búfalos, passearam. Eu tomei leite
palmente da seringueira, que é quase o nosso
de búfalo e notei que ele é muito mais consismonoextratiyjsmo. mas se faça um planejatente do que o leite de gado. Em MarajO é
mento racional, a.gora com a criação, incluurna experiência extraordinária, o búfalo.
sive, das grandes usinas hidrelétricas que, sem
8

,

O SR. CARLOS PATROcfNJO .:._ Gostaria

apenas de associar-me àqueles que já se manifestaram, tão satisfeitos e alegres com essa
feliz iniciativa desta Comissão da Amazônia,
de ter trazido para esta primeira palestra, esta
primeira conferênç_@, uma pesSoa· da expressão do Professor Hebert Schubart. cujo depoimento, cuja explanação é dotada de alto_ teor
científico, dirimindo váiias dúvidas no~s_as
com respeito. à Amazônia. - - ·
··
·
Quero dizer tainbém do noS_so ·reQozijo êm
saber que até agora tâo-somen~e 8% da FlorestaAmazônica foi devastado. Assim estamos
estudando essa problemática em tempo per. feitamente hábil. Está na hora mesmo de pararmos por ai. Nós, do Estado do Tocantins,
o caçula da Federação que foi citado aqui
por V. 8' como fazendo parte do Estado de
Goiás gostaríamos de dizer que, no Estado
do Tocantins, que representa o sul do Amazonas, certamente esSas cifras não correspondem à realidade, porque quando 1.3 chegamos,
há cerca de20 anos, convivemos com a densa
floresta tropical e hoje praticamente não temos mais nada Quero dizer que essa redivisão
territorial- existe·urna Comissão encarregada de estudar esse assunto - deve colocar
em conta o problema da imigração que sempre acarreta, com a críação de novos estados.
Certamente, com isso. há mais desrnatamento
e devastação d_a _Floresta Amazônica. Quero
salvar o Estado de Tocantins, porque não é
o caso, pois quando O Estado foi criado a
FloreSta já estava quase que completamente
devastad~. Uma das primeiras preocupações
do nosso Governador Siqueira Cài"npos fot estabelecer uma diretriz de progresso, mas principalmente tendo em vísta o sistema ecológico
da nossa região.
Quero dizer que, há poucos dias, estive na
região onde nasci, no norte de_Minas Gerais,
e vi a desolação por que passa aquela gente,
com uma seca que vem Se processando_ há
cerca de 6 anos, talvez, a mais angustiante.
Só se vêem, os pecuaristas vendendo as propriedades por preço até mais barato, procurando novos rumos, e o destino não é outro
senão a Amazônia.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

De forma que gostaria de falar da satisfação
de saber qual a!nda t~mos tempo de cuidar

tivemos alguma colaboraçâo da Venezu~la e
temos ainda muito interesse nesse int.!ro..:âm·
bio.
A grande-dificuldade que sentimos- pelo
menos, eu percebo assim- é a de que sendo
esse~ país_es pobres e sempre em difk:uldade
com as suas dívidas externas, nós não temos
recursos para tornar mais eficaz. efetivas essas
ações de cooperação, de inter<::âmbio, de reali·
za.ção de projetas conjuntos. Hoje ê _muito
mais fácil CPQperar-se com países desenvolvidos que vêm com recursos, às vezes, com
interesse -ternos até que procurar controlar
e orientar os nossos interesses. Essa semente
existE( e eu tenho mul~ esperança; pois ela
será da maior importância para-o desenvolvimento harffiônico dessa Amazônia quE;; pertence a vári<?S países.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) Com a palavra o Deputado C_hagas Duarte.
O SR. CHAGAS DUARTE- Sr. Presidente,
Srs,_$enadores, Dr. Herbert Reger, Srs. Depu·
tados, na verdade, seremos breves, porque fomos_ advertidos, até pelo Sr. Presidente, ao
pé do ouvido, que o Dr. Herbert Reger Schubart está com certa pressa e também porque
já ouvimos, em parte, as perguntas formuladas
pelo meu amigo e Senador Áureo Mello, não
a respeito da história do jacaré, que nada te-mos com isso, mas sobre o pulmão da Ama"
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Então eu diria, Sr. Expositor, diante dessa
desordenação toda que aí está, e nós já _o
afirmamos várias-Vezes, que o futuro deSfê
da pres.eiVação do nosso meio ambiental.
País estava na Amazônia, considerada como
Gostaria de fazer al_gumas perguntas, mas
praticamente todas já foram feitas. Gostaria
a grande reserva mineral do mundo. Eu já
nãO falO, nesta afLJ'i'naüva, ~em-santuário ecolóde dizer também que me sinto até satisfeito
com a extinção do IBDF, d~do ~s incongruêngico da humanidade, etc." mas, se é verdade
cias que existem entre as leis do IBDF e as
que o futuro deste Pais esta na Amazônia, considero que o Brasil está sem fÍ..Itl.;lfO, dada a
do Incra e outros órgãos subsidi;lrios do Incra,
como lnterpa, Getat. o_ IBDF preconizava que
in'acionalidade da extração da riqueza mineral,
vegetal e animal e a essa depredação, devassó se podia derrubar 50% da mata do proprietação--que está acontecendo na Amazônia.
tário. Em contrapartida, o Incra e__ os_ O\.lti:QS
O GOverno, preocupado, diante dessa presórgãos expediam títulos definitivos de posse
são t=xtema ~ interna, agora nos apresenta o
da terra, baseado no núme:ro de benfeitorias.
programa "Nossa Natureza".
:- Quanto mais o cidadão_derrubava mais direito
Mas, de uma maneira secreta, ouvi de ho·
a terras teria. De forma que acho que o Incra
mens da imprensa, de homens qe responsanão estava observando, efetivamente, o probilidade, de instituições no Amazonas õ coblema das matas ciJiareS, das derrubadas nas
mentário de que não estão $endo ouvidos a
nascentes, servindo quase que só para emitir
respeito desse programa. E ai, vai uma_ sugesalvará de extração de_madeira e cobrar imtão para esta Comissão: levem o assunto ao
postos.
debate, pelo menos das instituições existentes
Gostaria de perguntar sobre o metabolísmo,
no Amazônas e no Pará, que, sabemos; há
por assim dízer, da Amazônia. Exíste um oxigêmuito tempo de dedicam ao estudo _dct Armlnio residual? Esta pergunta já foi feita_ pelo
zôrlla para que elas também possam auxUiar
Senador Áure_o Mello. Gostaria também de sana formação desse programa "Nossa Natuber de V. St se o lhPa CUida tão-somente da
reza''.
Amazônia bré!isi(eif-ª ou se existe uma relação,
um intercâmbio entre os diversos países que
Diante do que ouvimos, de que, na verdade,
compõem toda a Amazônia. De maneira geral,
as pastagens artificiais existenteS na i\rriazôera o que gostaríamos de saber e dizer da
nia, não vingaram, acredito mesmo, Dr. Hernossa preocupação.
bert Reger Schubart, que com menos de 1O
zôn1ã~
A nosso ver, devemos desenvolver e dar
Antes, gostaria de parabenizar o Senador anos elas já estão num estágio de degradação,
condições de vida àquele povo residente na
não ê possível propor a criação extensiva. on.de
Jarbas Passarinho por essa oportunidade que
Amazônia, mas devemos deter processos mio boí písoteía e pasta, país sabemos que com
dá a todos nós com a Comissão Parlamentar
gratórios, até que tenhamos que ne:eessitar
o solo como é o da Amazônia, de pouca fertilide Inquérito, inclusive para conhecermos um
efetivamente da Amazônia, para que ela se. pouco sobre a Amazônia, embora sendo de
dade, dado o acentuado índice pluviomêtrlco,
insira no contexto e progresso da nossa Nahá Iíxívíação muíto acentuada. Eu diria até que
lá, e parabenizar o Dr. Herbert Reger Schubart
ção. C'reio, porém; que ísscf aconteceria nos
a pergunta do nosso Senador - parece·rilt
pela palestra cientifica que nos revela muita
meados do século XXI ou nos primórdios do
que foi o Senador_ Aureo Mello - sobre a
coisa sobre a Amazônia.
século XXU. Por enquanto, não temos tanta
mecanização da agropecuária na AmazônilJ
Parece--me que foi Euclides da Cunha quem
necessidade de extrair desordenadamente as
é desaconselhâve_l, pelo que já mM falar.
-disse que "o homem na Amazônia é um intruriquezas da Amazônia._
Então essas pastagens, na ·verdade, esses
so". Talvez ele teoha feito esta afirmativa, dian· ·
projetas, na sua majoria, senão 50%, desapate <:la grandeza da floresta amazónica, mas
O SR. HERBERT ROGER SCHOBART receram, não vingaram, não foram à frente
hoje esta afii'mativa hUnca foi tão válida diªnte
Eu me congratulo com ·o _depoimento de V.
de vez que é impossível fazer-se represa, e
da d~~s~ção que está acontecendo naquela
Ex" que muito me .impressionou e fico t~m
também diante da afirmativa de_ V.~ de que
região. Sab~mos que o GoVerno, preocupado
bém satisfeito com as suas interpretações no
a vocação do homem da Amazônia é florestal,
sentido das diretrizes que o Estado do Tocan~_ __com a ocupaç_ão da .A,mazônia, divUlgou o slonunca agropecuária.
gan "Integrar a-Amazôiliã para não- entregátins está procurando seguir. Não as mendonei
Senador, diante de tudo que já assistimos,
naquela minha afirmação, porque o estudo
Ia" ,e permitiu a implantação embora hoje contendo pleno conhecimento desses projetes
era de 1987 e· n:o relatório citado não_ havia
sideremoS um grande erro - de projetas
agropecuários da Amazônia, nossa sugestão
agropecuários, o que levOU ao deSmatamento
ainda o Estado do Toça.ntins. Endosso inteira~
-se passivei isso- não sei aonde e quando,
irracioni;d, como acabou de revelar V. St, num
mente as preocupações de V. Ex' e espero
se agora no bojo desse programa Nossa Natuque o lnpa possa, de alguma forma, colaborar.
estudo mais profundo e científico, e o prejuízo
reza ou mais_Jldiante, é de que _os projetos
que está, causando e que vai causar à região
Ele tem essa função de f~er pesquisas em
agropecuários sejam feitos nos campos natua hidrelêtricà de Balbina. Inclusive tomamos
beneficio da Amazônia cQmo um todo.
rais existentes na Amazônia, como é em Roraiconhecimento de éstudos condenando a
Com relação à pergunta específica sobre
ma, onde, de 230 mil Km 2 , temos aproximao oxigênio, creio que já a respondi. V. E>r ]em~
construção daquela usina, mas o brasileiro,
damente_ 20% ou 30% _de campos naturais
brou muito bem o aspecto do Tratado de Coo·
teiffiosarhente, terminou constuindo-a, e aí esatê hoje improdutivos, como também ocorre
tá uni problema -para o futuro daquela região.
peração Amazôntca. Em boa hora, o Governo
na Ilha do Marajó, em campos nãturais exten~
- Há também, o problema de garimpagem
brasileiro, há aluns anos juntamente com 0$
sos, e no baixo Amazonas onde existem esses
governos dos o~trps países amazônicos, acor~
das riquezas _minerais do Arnazônas. Hoje aí
campos de várzea.
estâde testemunha a Serra Pelada, onde me
dararn de _assinar um Tratado de Cooperação
Amazónica. As ações de d€:nci_a e tecnologia -parece, com a devida permissão do Senador
O SR. HERBERT ROGER SCHOBART começam a se desenvolver. Já temos coope- -Jiirbas Passarinho, só ficaram ruínas, pois, riEntre os vales do Purus e do Madeira,
qúezas se foram.
ração com o Peru que criou em Quito capital
do Equador, um Instituto de Investigação da
Hoje, no meu Estado está se repetindo isso:
Amazônia Peruana mais ou menos à seme~
está sendo feita de maneira desordenada, irraO SR. CHAGAS OOARTE ~ Não podemos
cional e depredatória a garimpagem de ouro
permiffr que continuem esses err_os de se fazelhança do lnpa. Com Issci,.'tefuos tido alguma
lá em terras dos íildios Ianomamls. Há lá um
rem projetos agropecuários em áreas florescolaboração com eles. Há um interesse mUito
problema dos mais sérios.
grande da Colômbia e da BolL\Iia. No passado,
tais, tendo-se áreas de campos naturais.
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DIÁRJO DOS9J'!GIID)SO NAOONAL (Seção U)

Esta é a nossa sugestão. Gostaria de analisar um pouco mais outroS problemas, mas
infelizmente o tempo está exíguo e não me

Ontem, fizemos um pronuridarnento que
foi vol~do inteiramente ao homem da Amazônia, aos produtos regionais, extrã"tivismo, copermite.
mo o homem vive etc.
Muito obrigado.
Dr. _Herbert Reger Schubart, vou ser breve,
porque já adiantada é a hora e nós todos estaO SR. HERBERT ROGER SCHUBART mos assim precisando agilizar as nossas perMuito_obrigado, nobre Deputado, V. Ex• aborguntas.
dou urna série de pontos que eu não havia
ViSando a preservação da natureza, gostaria
tocado, um deles é a garimpagem. De fato
de perguntar como devemos proceder para
é um problema que vem preocupando sobredemocratizar o conhecimento gerado pelo Intudo pelo uso...
pa,. para que o conhecimento ch~gue a todos.
O SR. CHAGAS DUARTE - Permita-me
O Inpa poderia ter um departamento de fosó incluir nessa devastação da Amazônia a
mento à produção, a exemplo do ÇTA? Não
falta de demarcação das terras indígenas.
seria interessante para a Amazônia reservas
extrativistas com tçç_nologia aplicada, para que
O SR. HERBERT ROGER SCHUB/\Rt crnosso homem do interior não só produzisse
Exato. O uso inadequado de mercúrio, por
as matérias~primas, mas também soubesse
exemplo, com grande desperdício, que acaba
o que fazer com elas? Teríamos produtos fise perdendo no ambiente, nos rios, isso é um
nais produzidos na Amaz_ônia, com um valor
problema potencialmente muito sério.
-agregado muito superior aos_ valores de exporA questão indígena foi muitO bem lembrada.
tação--de hoje, a exemplo da copaíba, resinas
Na verdade discordaria um pouco quando V.
vegetais. Por exemplo, a bola de golfe que
Ex" disse que o homem parece ser um Iritriiso
é produzida nos Estados-UnidOs, a melhor
da Amazônia.
goma vai do Amazonas. Tenho provas disso,
O SR.
~(Fora do microfone)
porque já participei da exportação dessa matéO SR. HERBERT ROGER St"HUBART __: ~ na.:prima, corno o cUmaiu, o pau-rosà. Qüanto à extinção do pau-rosa, como poderíamos
Queira me desculpar. Discordaria dessa dtareplantá-lo? Porque- há aqui alguns quedesção. Quando o europeu chegou à Amazônia,
conhecem - Para retirar o óleo de pau-rosa,
o homem já estava lá, e não era um intruso,
é necessário cortar o arbusto.
pois existe uma população com conhecimenEntão, gostaria de saber quais são os coto da floresta, que tem muito a nos ensinar.
nhecimentos de vocês a esse respeito.
Às vezes, a gente salva até fisiCamente o indigena, protege-o, leva daqui para lá, mas a cultura não é preservada - o que mais lamento
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART Fico muito honrado com essa pergunta muito
é isso - e o maior valor de urna população
pertinente de V. Ex•, porque me-permite aproé a sua cultura o que significa, no caso, um
conhecimento aprofundado dos re<:ursos da
fundar um pouco mals a minha explanação.
De fato, há uma dificuldade que detecto
floresta, e que a gente até poderia tirar proveito
também__há algum tempo, que é essa questão
disso, em beneficio do desenvolvimento da
Amazônia.
da democratização do conhecimento gerado
pelo lnpa. Mencionei fsso aqui na minha expoCom relaç3o ao programa "Nossa Natureza", lembro que o programa fOi debatidopubli- . sição, de que há uma dificuldade de apropriação desse conhecimento, mas que feJizmente
c;:,mente no JSEA -lnstifutõ Superior de Esessa situação_ vem, nos últimos anos, de matudos Amazónicos - por um convite do Goneira muito rápida, modificando-se.
vernador Amazonino Mendes, com a presença
Na nova estrutura do lnpa, inclusive, temos
de vários governadores, indusive o GoVerna·
uma coOidenação chamada de Tecnologia_ e
dor Romero Jucá, que esteve lá presente. O
Extensão. É um grupo novo, um grupo pequeprogrdw.;; f::: .-!~batido durante dois dias, com
no, a eterna_dificuldade de se conseguir recura participação de muitas pessoas, e será agora
sos hwnanos, fJXar recursos humanos, sobrediscutido em Belém, provavelmente no próxitudo numa instituição pública tolhida pelas
mo dia 28, onde os goVemãdores ifão apreproibições de contratação, quer dizer, o lnpa
sentar seus posicionamentos com relação ao
no momento em que foi transformado em
que ouviram em Manaus.
órgão autônomo, inclusive com um quadro
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) de empregos que permitia aumentar o seu
Depois de ouvirmos ~antas vozes masculinas,
contingente de pesquisadores e de téCnicos
tenho o imenso praze: de anunciar a Deputada
de maior nível, logo em seguida veio aquela
$adie Hauache.
-sucesSão de decretos proibindo as contrataA SRA SADIE HAUACHE- Não-falarei em
ções e hoje, pelo contrário, nós tivemos até
jacaré, jamais aqui, perto_ do nosso nobre coleameaça de ~er que demitir os que tinham mega Senador. É impossíveL
_
nos de 5 anos. Felizmente, Isso já foi superado.
Mas, corno eu dizia, essa coordenação de
Exm9 Sr. Presidente, nosso querido Senador
amazonense Leopoldo Peres, Srs. Senadores,
tecnologia e extensão foi criada com esse espíSrs. Deputados, no momento querO paraberito, identificar na comunidade oportunidades,
problemas, para os quais o lnpa possa cont.riunizar, em especial, o Senador Jarbas Passarinho, pela feli'f' idéia de trazer aqui o nosso
bir e,_ também, lá que o Inpa tem conheciquerido Herbert Reger Schubart para dar esmento técnico disponível, levar, mostrar e dises esdarecimentos preciosos. Isso vem convulgar ess_e projeto que está começando a se
tribuir muito.
desenvolver agora. Não devemos nos esque-
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cer também que no lnpajá há alguma tradição
na área_de tecnologla de produtos também.

O laboratório de quúnica de produtos naturais já é bastante antigo e, vem estudando
todas essas substâncias, o óleo da copaíba,
o minalol e outras essências, alcalóides e vitaminas de vegetais. Mas temos, além disso,
outros setores que trabalham com a produção
oriunda da silvicultura. Temos e tivemos já
projetes estudando copaíba, como ela se desenvolve na floresta, fazendo o seu estudo ecológico. Sabemos hoje que, se na extração do
pau-rosa, o extrativista cortasse a árvore a um
metro e meio de altura do solo ela rebrotaria
e depois de alguns anos estaria lá de novo,
mas, infelizmente, quando uma árvore paurosa é encontrada eles tiram até a raiz, tiram
tudo, não fica nada.
Então, hoje, em extensas áreas nos arredores dos principais centros o pau-rosa é considerado extinto, pelo menos economicamente
A SRA. SADIE HAUACHE- Por faver, Dr.
Schubart, a título de informação para os que
não conhecem _o pau-rosa; ele serve como
fixador de perfumes, e eu gostaria que o senhor falasse sobre isso.

O SR. HERBERT ROGER SCHUBART -

Exatamente é o ]inalo!, um óleo essencial, aromático, importando pela França. O PaíS o exporta a bom preço-para a França, como fixa.
dor de perfumes. Lembro que mais recentemente, além de departamentos de ciência aplicada, como já mencionei aqui, piscicultura,
ciências agronómicas, tecnologia de alimenM
tos, temos já algumas coisas feitas em tecnologia de pescado e agora começamos com
frutas regionais.
Lembro que o INPA tem o maior laboratório
de tecnologia de madeiras do Brasil, em termos de equipamentos e infra-estrutra, e em
tennos de pessoal também. Tem os um pouco
de dificuldade, mandando pessoal, inclusive,
para o exterior para se formar, e esse pessoal
está voltando, mas é um dos laboratórios
maiores, atualmente, existentes no país. A1ém
desse, temos aqui em Brasília um laboratório
do IBDF, o IPT, em São PauJo, e um menor
no Acre, a Funtac, que vem se desenvolvendo
muito nesssa área, inclusive o lNPA auxiliou
tecnicamente nos primeiros passos da Funtac,
nós temos até hoje um -cõnvênio, país estamos
trabalhando juntos naquele projeto da mo,
e a Sudam também tem em Santarém, um
laboratório.
Estamos atacando esses problemas, temos
conhecimentos gerados, há muita consulta,
às vezes as pessoas_ não percebem, mas há
muita consulta, muitos empresários vão ao
INPA para se informarem tecn!camente ou levar problemas; às vezes precisam fazer um
teste, uma aná1ise, e nós fazemos- muito isso,
O nosso peca·do tem sido falta de mar/((~
tíng, ao contrário de muitas instituições que
gastam muito com propaganda, e nós vivemos sempre com carência de re<:ursos. Então,
dos poucos recursos que se tem,- a gente fica
brigando ali para não deixar morrer um animal, não deixar parar uma pesquisa. Mas crejo
que este ano vamos começar a superar este
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problema e vamo$ começar a divulgar através
_ O_ .SR. _ÁUREO MELLO - O semi-úmido
de folhetos acessiveis ª-o usuário infonil.aÇõéS ' é_justaf!lente esta área perifériCa da Amazônia
específicas sobre diversos produtos e diversas
oportunidades. Realm~nte, falhamos mUito no
marketing.

·

A SRA. SADIE HAUACHE - Gostaria de
propor à comissão que convÚ:ias:?e o INPA

para fazer uma exposiçáo aqui em Brasíliã de
tudo que ele faz. No momento, quero agradecer a,o Dr. Schubart_ e dizer que ao·Jongo
da existência do INPA. estivemos semPre· juntos, acompanhando, e sei do trabalho de grande vak~_r que tem prestado-ao nosso estaao
e à Amazônia de um _mqdÇ) _9eraJ.
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART Muito ol;:lrigado, também, fico muJ.to honrado.

O. SR. PRESIDENTE. (Leopoldo Peres) Quero agradecer a_os senadores e deputados

que questionaram o nosso depoente, e passo

a palavra ao nobre Relator,--Senador Jarbas
Passarinho.
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DIÁRIO DO tOtfGRESSO NAOONAL (Seção II)
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Legal que; ·a rigor, rião séria a Amazônia, propriamente.
·
·
. O SR. HERBERT ROGER SCHUBART N_ão posso responder plenamente porque desconheço a fonte de onde ele chegou a esse
número. Agora uma pOssibilidade seria esta:
O SR. JARBAS PASSARINHO- F"JZ esta
pergunta porque,- naturalmente, não cabe a
esta -Comissão convocar ó presidente da República para vir aqui e outras comissões, talvet
até tenham tentado. Acontece que se esse n_ú~
mero estivesse relacionado, como o Dr. Schubart está lembrando, com a hiléia ãmazônic::a,
apenas com a floresta equatorial úmida que
conhec;~os, _seria poSsível compatibilizar os
nómeros.
V. 5', Sr. Hebert R. Schubãrt, conhece Os
dados recentes da fotografia feita pelos astronautas americanos na Discoveryque O EstadO
- -de S. Pàulo publica hoje?

que

_:;u

Pode ser feitã
gostaria
A confusão
de perguntar-ao Dr. Schubart- é se~pode
admitir que a região coberta por fumaça signl~
fica toda ela qu~imada?
O SR HERBERT ROGER SCHUBART Para isso tenho resposta. EsSa área e a ·coberta
pelei fumaça. Quer dizer, um fogo relativamente pequeno, solta uma pluma de fumaça que
se espalha.
O SR. JI\RBAS PASSARINHO -São aqueles ventos alísios que o Senador Mário Maia
defmiu ainda agora com preCisão científica.
Antigamente nós os chamávamos de ventos
alísios de Nordeste. Vinham trocando umidade por calor, por isso Belém é menos quente
que Mã:nãus e o centro da bac:ia_ Am~z6nica
é-muito quente. Porque quando eie chega em
Santarém já trocou toda a umidade por calor.
Como acabei de ver a Discovery pousando,
pensei que a fotografia fosse de agora._
-- Há uma pergunta que lhe fáço relacionada
com esse cavalheiro. V. S' conhece o Sr. Albert
Harris (?).A afirmativa de S. S'também conflita
com- a sua-de algum modo. Na Sua çonte:
rência, o dado de V. s~ era de que 720 bilhões
de tonelad_as de gás ca"rbônico, de carbono co2 na atmosfera, produzidos pela indústria
em geral, por causa da queima de petróleo,
carvão mineral, gás, possivelmente também
combustíveis líquidos e 5 bilhões de tonelada,s
por ano é a carga que os países indUstrializados jogam na atmosfera. Esses são dados
seus, se eu bem peguei. O CarbOno na Am~
zônia Legal, caso toda a flore_~_Vi_rasse pastagem, liberaria para a atmosfera 50" bilhões de
·ccri. No r:r!Om~nto em que esse cavalheiro
fala_i:jue num só ano há 1O% de agravamento
da presençã d€ gáS- cãrb6n~co nC!, atrnosfe~a,
seria possível pesquisar esse dado corn- alguém?

O SR RELATOR{Jarbas Pas~_ri~ho)- Dr.
O SR. HERBE:RT ROGER SCHUBART Schubart, a primeira fase desta CPf, depois
Vi rapidamente em uma banca de jornal, mas
de aprovada pela ComissãO :é centrar;!~ mais
não tive tempo de me inteirar do conteúdo.
na questão de estabelecer comparações entre
os números que são confli@D-te5-; que pretenOSR.JARBASPASSARINHO-Eumeperdem responder pela área, realmente, atingtda
mito proporcionar-lhe dois minutos pará que
pelo desmatamento e pelas queimadas da hiV. 8' a vejá para depois responder-me sobre
léia amaz6ntca. V. s~ afirmou, baseado nos
esses números.
·
trabalhos do pesquisador que até 1988, ape·asíroriaUtas da Discovery forógrafaram
nas 8% da Amazônia Le_g<l], is!o é, seriam 400
um~ rf!gião que pega o Estado de Rondônia,
mil km quadrados, estariam desmatados, irido Ar;_re e uma pequena parcela do Estado
cluindo cerrados e a vegetação_ de transição
do- Amazonas. O que me surpreende é que,
no Estado de Goiás e no Estado de Tocantins.
no Estado do Amazonas, a referência sobre
A primeira pergunta é relativa ao númerb
desma.tamento e queimada para esse fim é
que V. EX" deu, e aquele que o pres1dente - muito pequena. E mostra uma cobert~a de
da República, pela televisão, comunicou à Nadois e meio milhões de quilômetros quadração, quando ele disse que em v:ez _dos 8%
dos de fumaça e compara cOm ilh1a outra
que são referidos na conferência de hOje, erãm
fotografia de há 16 anos, quando aquela mesapenas 3,5% da AmazôniaLega[Teremos
mã região era perfeitamente identificável da
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART que distinguir a Amazônia- Ltigal de floresta
órbita em que estivesse a astronave navegan·
Tenho uma resposta para isso, acho qUe se
amazónica, de híléfa amazónica, porque justado e mostrãndo o contorno da floresta.
resolve aqui mesmo, mas podemos-pesquisar.
mente esta área, como vimos, do senador CarCó!l.hed; qu:andà _esteve aqui aquela mlss!o
O SR. I:JERBERT ROGER SCHUBARI ~
los Patrocínio, se· em 25 anoS o revestimento
da NASA, na AmaZônia, uin projeto cofllunto
Eu creio, Sr. Senador, que eJes estão coíútinflorístico do Tocantins foi eliminado, temOs
entre o INPA e a NASA, o INPA teve uma partidindo essa fumaça.-Deve ser'hevoeiro, porque
hoje a partir deste período de 114 de século
cipação pequena. demos mais apolo logfstico.
não é época de queimada na Amazônia agora.
uma sucessão de queimadas para o problema
JnduSive eles trouxeram Um -::·.::;_..,;_ ~<.J.O equí~
A época de queimada é agosto e setembro.
da agricultura. Entáo náo seria exatamente a
pado, eu fiquef cürfoso e fiz um vôo; passamos
O SR. NABOR JÚNIOR - A fotografia foi
devastação atual da hiléia amazônica. A pri:
12 horas voando em tomo de uma nuvem.
de setembro.
meíra pergunta seria se pode haver alguma
_ Q SR Ji\RBAS PASSARINHO- Dr. Schucompatibilização entre o seu dado e o que
O SR líERBERT ROOER SCHUBART bart fez o que o Sei1ado( Áureo _Mel! o se recusa
o presidente da RepúbUca expôs. Não quero
Diz que foi tirada" a9ora durante essa L!lti.ma
a fazer em qualquer hipótese.
criar nenhum ·constrangimento.
viagem da Discovery, há questão de uma seO
SR
HERBERI
ROGER
SCHUBART
.mana.
Deve
ser
a
do
ano
passado,
porque
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART Fiz por curiosidade, era um vôo, Senador Aua __época de queimada é agosto e setembro.
Desconheço a fonte. utilizada pelo Exci::len~
reo "Mello, muito interessante porque havia
tissimo President~ ~aRePúblic_a, mas imagino
- O SR.
- Se fosse
uma imensa nuvem, e o avião·-saía voando
que talvez ele tenha feito referência à área da
campanha eleitoral presidencial, eu entenderia
hiléia.
- -·acerca de 300 metros-sobre a flOresta, e quantc;~nta fumaça por aí. Podia até cobrir mais do
do chegava no fim ele subia, fazendo uma
que dois milhões e melo de quilómetros qua0 SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Vi
espiral até 3 mil metros e aí voltava. Esse ayião
drados.
na televisão, e ele falu -em Amazônia legaL
era todo equipado, com raio laser e fazia ali.áliPode ter s;ido 1.,1m lapso, _de(e ou,_ meu.
ses. E"sse pesquisador é pessoa séria e tenho
O SR. JARBAS PASSARINHO- O curioso
é que eles caracte~m como fumaça. Devem · - terteia- qUe -ele não- disse isso aqui. O que
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART ele deve ter dito e que a fonte que o Jornal
=ter condições de c:ara:cterlzar o que é nevoeiro,
Talvez possa ter sido a área da hiléia.
- u~ou aqUi não captou bem, e que as queimao que á área nublada e o que é fumaça.O SR. ÁUREO MELLO ~A área do úmido.
das, no mundo todo, e não s6 na Amazônia,
N. mostra que, na África, não-existe odessão-responsáveis por 10% da contribuição
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART m~tal"!l~nto. Está 'escrito setembro, então,
anual das emissões de carbono, o restante,
êpoca de queimada.·
Sim, a área do úmido.
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os 90% são os CombustíVeis fósseis, os indusbializa.dos. É isso que ele está Oizendo. Conhe·
cendo o pesquisador, com-o tonheç:o, sei que
ele não diria -isso; eJe é uma pessoa séria e
competente.

proprietários rurais-' a área que foi desmatada
etc_.- _ ~--

0 SR. RELATOR (Jcirbas PassarinhO)-Creio ter cOmpreendido também nas suas explicações, Dr. Schubart, que houve uma difeO SR JARBAS PASSARINHO- Eu o agra:-" rença grande entre o lnpa e o [npe, não apenas
deç:o e peço-lhe que tenha a bondade de me
de letra como de metodologia de trabalho.
O lnpe teria apresentado um número maior,
devolver o que lhe emprestei.
Há alguma avaliação recente feita pelo !B~ · na medida em que trabalhou com o Noaa
GE, a qUe o Dr, Schubart se referiu no início
mas com seflsdres diferentes daqueles com
da pa1estra? Porque parece que os números
que trabalhou o pesquisador Phillip Femsay.
E isso me. levou a perguntãr se o IBGE teria
divergem muito.
também trabalhado com sensores para terem
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART uma explicação iguaL
Foi uma questão levantada pelo Senador Leo·
poldo Peres, antes do início do depoimento
O SR. HERBERT ROGÉ'R SCHUBART e a explicação que enc-ontro é de que s_e_ trata
Eu creio que não.
de um número muito discrepante, é de _que
O SR. RElATOR (Jarbas Passartnho)o IBGE esteja se referiiido à hiléia como uni
Mas, _então, ficamos com isso em dúvida.
todo, abrangendo todos os outros paises amaQuanto à noresta amazónica, posteriormente,
zônicos.
fOi muito bÕm que ouvíssemos aqui não ape.O SR. JARBAS PASSARINHO -Qual a ins·
trumentaJização que o IBG~ tem para Isso?
Ele trabalha também com sensoreamento remoto?
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART Não. Mas a distribufçao das florestas pode ::;er
conhecida por outros métodos. Sempre se fez,
muito antes dos satéliles )á se faziam mapas
fitageográficas, mapas feitos através de levantamentos regionais nos diversos países. Cada
pafs tem os seus levantamentos. Então, podese estimar geograficamente, com métOdos específicos, essas áreas com alguma precisão.
E claro que o sensoreamento permite uma
.precisão muito maior e, sobretudo, o acompa·
nhamento no tempo, tipo mês a mês praticamente, do que está acontecendo em termos
de modificações, derrubadas, queimadas etc...
Essa é uma ferramenta que ...

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Eu
tenho minhas dúvidas. inclusive, no tempo em
que sobrevoava a Amazônia con-stantemente,
como oficial do Estado-Maior, sabíamos que,
ali, só diSpunham os de um ·mapeamento feito
ao tempo da ri Guerra Mundial, pelos americanos, no Sistema Trimetron, e às vez.es dava
o afluente da direita estando na esquerda e
vice-versa. Então, era um dado precário com
o qual_ a Aeronáutica trabalhava, e sabemos
que áté hoje o Brasil não teve o mapeamento
conípleto da sua superfície. Portanto, talvez
a Comissão, Presidente Leopoldo Peres, pudesse incluir entre os depoentes alguém do
IBGE que pudesse nos dar Uma opinião a
respeito dessa discrepância que é muito grande.
O SR.
-(Fora do microfone)
... aqueles agentes que eles nomeiam fazem
esse levantamento na zona rural também. Pa·
rece-me que esses são os dados ...

ósR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Jg...
so seria precário, não é? Mas talvez seja o
que se pudesse fazer.
O SR.
- Ele não tem, realmente, equipe especializada para esse tipo de
levantamento, a não ser as Informações dos

nas o Dr. Schubart como também vários representantes da Amazônia, no Congresso, a
respeito do que nos falta. Temos essa dívida
para com o Brasil, ou o Brasil tem essa dívida
para com a Amazônia. Houve um tempo em
qUe ·noo;-na Amazônia, çlizíamos assim: "O
Brasü, o pais amigo mais próximo da Amazônia... " e dizfamos isso porque tiOs considerávamos meio abandonados. E houve até, em
detéiiTi:ínados -momentos, rios meus estudos
do Estado-Maior, a preocupação, o receio que
tive de urna forffiação de um certo sentimento,
não diria sépãrafisfu mas de ressentimento na·
tivi$tã como diz o Presidente Leopoldo Peres.
Então, discutir-se a questão sobre a vocação real da Amazônia, lembrada inicialmente
pelo Senador Mário Maia e depois pelos deputados e senadores que falaram, é a nossa pretensã_o finãJ;-o que provavelrrtente vai subme-ter V. -s~ ao suplicio' de vir ·mais uma vez a
Brasllia conversar conos'có s-Obre isso no mo·
meõto oporturio.
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART Será um prazer.

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) Apenas pergunto a V. S• se conhece o zoneamento proposto, em inglês, pelo ecólogoPaulo Nogueira Neto, publicado, se não me engano, na revista News Week. Ele propunha que
a Amazônia fosse dividida em três partes, três
terços, portanto. Um terço ficaria obrigatoriamente para_ grand_es parques· naclonais, onde
poderia ser":Praticada a silvicultura; num outro
terço seria proibida qualquer comercialização
da humanização da floresta, que ficaria reservada para um imensa banco de genes, de
pesquisas. algumas das quais o Dr. Schubart
se referiu ainda há pouco, mais um terço da
Amazônia - ponha alguns milhões de quilómetros quadrados - . e apenas o terço final
seria distribuído entre agricultura e pecuária;
e nem se falou em piscicuJtura à época, mas
o Senador Mário Maia falou. Pergunto se o
Dr. Schubart teve alguma oportunidade de ler
esse trabalho, se já tem alguma idéia a respeito.
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART -

U, rapidamente, essa proposta, mas pareceume uma proposta isolada, pessoal. É uma manifestação assinada, ele assina_ embaixo.
O SR. RECATOR (Jarbas Passarinho)- Eu
desconfiei muito dessa repartição, -tão certinha. Um texto para isso. um texto para aquilo,
um texto para aquilo outro.
Mas ele é um homem de muito respeito.
Então sugerirta-·que, no momento oportuno,
fosse também por nós ouvido.
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART Oaro, claro. Isso, sem a·men:or dúvida

O SR.
por fãVor?

-De quefJ! é a prO_pÕs_ta.-

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- É
do Sr. PauJo Nogueira Neto. Ele foi secretário
do Meio Ambiente, acho que; agora, está sendo substituído pelo ex-governador de- Fernando de Noronha, que os Constituintes resolveram transformar em Município de além-mar
de Pernambuco.·

o-sR

-

Para alegria de Pemam-

buco.
- O SR. RELATOR (JarbaS Passarinho) Não sei se tristeza dos habitantes da ilha. Você
imagina a dificuldade que Pernambuco Já tem.
Bom, não vamos debater essa matéria, porque, senão, teríamos que fazer outra CPL Por
isso que falei um tanto ferinamente ..munfcípio
de além-mar," não é nem município.
O SR. HERBE:RT ROGER SCHUBART -MaS;
ProPosta de ordenamento territorial,
é muito mais abrangente, mais complexa, não
será resolvida em dois meses. É um trabalho,
uma atividade permanente, diria que essa é
uma ~tividade do Governo, permanente, é
uma coisa que vai se construindo.
E o tanto que_ eu sei do que está sendo
proposto no prowama "Nossa Natureza", que
tem um componente _que abrange o ordenãmento territorial, metodologicamente, está se
dividindo a Amazônia Legal em 23 móduJos,
m6duJos esses naturais, respeitando as bacias
hidrográficas, porque as bacias são as unidades naturaiS, ecológicas. Então, muitas vezes,
um módulo pode abranger dois ou três Estados. Isso não tem nada a ver com a administração e, __em cima desses módulos, vão se
analisar prioridades que deverão contar até
com a participação dos interessados, dos governos estaduais.
Prioridades baseadas em quê? Em potencialidades econômicas evidentes; problemas
emergenciaiS, de migração, devastação intensa, e a necessidade de compatibüizar isso e
as prioridades politicas, também.
SeJecionando-se essas prioridades, pode-se
atacar esses módulos com mais cuidado, com
mais atençâo, considerando todos os aspec~
tos, como já disse aqui: o aspecto energético,
mineral, a necessidade de preservar também
o aspecto florestal, a área para a agricultura.
Por exemplo, essa questão da pecuária,
quando dizem que não pode criar boi na Amazônia. Acho que toda cidade, toda grande cidade, ou mesmo média cidade deve ter Q seu
cinturão de abastecimento. com áreas pata

essa
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a criaçãO de gado intensivo, para abasteci~
mento da cidade. Porque hoje, a pecuária da
Amazôní;;f é extensiva, de corte, par""- exporta~
ção. Em Manaus, comemos carne que vem

O SR. JAl16AS PASSARINHO- E no Méxi-

co também, e as máS línguas dizem que por
Eei.i.iSã-disso há pétróleo no M_éxico_e não haveria petróleo no Brasil. Mas tsso já é outro problema.
do Acre, vem de longe.
N.ós também fizemos um a~ordo com a
-Vai até de avi-ª'o·
O SR.
- Venezuela. A Venezuela tem petróleo, então,
O SR. HERBERT ROGER SCHUBART para lá não passamos e para o lado de cá
ela não Passa, e riãO tem hévea brasiliensis.
t, vem até de avião. Carne SQ~gela~a.
~ o ac::ord.o que fizemos na fronteira.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) AQora, pergunto: houve um tlovci levantaOuve urna referência a.qUi, naturalmente _a es- mento da FAO, porque a flor~sta amazónica
sa política de ocupação, parece que a parte
é inteiramente fascinante por este aspecto, a
final do nosso trabalho, que se nada mais nós
nossa pobreza decorre da riqueza. A riqueza
fiZéssemos e chegássemos a esclarecer exa~
de espécies, que o Dr .Schubart se referíuaquí.
mente a realidade do desmatamento ou deS: E eu aprendi que tinha sido em cada hectare
florestarnento da hiléia amazôniCã, já seria um
da floresta amazônicª, só as árvores que tigrande passo que a CPI daria em favor dos · nham determinado diâmetro, s6 essas eram
problemas que a Amazônia, hoje, está _vincucomputadas, davam, num hectare, 120 espé·
lada corn o mundo, com a planetarização da
des diferentes. To da a floresta do C:ongo Bel·
Crase do Professor BenchimoJ.
ga tinha 100 espécies dif~(entes.
Mas, insistiria que no final, por exemplo, tiEntão daí a dificuldade do madeiÍ"eiro; nós
véssemos pelos menos àiretrlzes sobre po\ttitemQS dificul4_a<i~s de exploração racional e
cas de ocupação. TemOs-dito políticas de ocu- acab<':) havendo a depredação da área.
pação diversas, descte o problema coloilial,
Eu conh~ci urnJ~vantamento da FAO em
quando empurramos -hoje, pela manhã, eu
1961, que mostrava que a heterogeneidade
falava aqui na CPI da Dívfda Exteina sobre
da floresta era homogênea, não é tun jogo
isso - a Linha de Tordesilhas, que passava de palavras. Era predso percorrer muitos qui·
por Belém e saía em Laguna, nós fomos até
lômetros ao longq da Belém - Brasília, poroJaguarí, fomos-até o. Napa, até Quito, chegou
que el~s _fi?:eram um levantamento de _lrnpePedro Teixeira mas,. haquela a1tura.. o sistema
ratriz atê Guama, rio Pará, para começar a
de colonizas:ão portuguesa era muito interes- ver_ diferença naquela compactação. Então,
sante, porque na foz do Amazonas- e Belém
descobriram uma floresta de mogno, que é
ainda pode ser <::on:;;iderada perto da foz - , riquíssimo como matéria~prima para move~
sofremqs o efeito__ d~Ji rr\a-rés, Os rios que co- ' Jaria, muito disputada na Europa, especial~
nheci na_minha infância, no Acri!, cOrriam somente na Alemanha, uma floresta que chamo
mente num sentido; mas, os rioS que Vim _co·
pedantemente de "Mesopotâmia paraense"',
nhe~r próximo de _Belém enchem e vazam
entre o Tocantins e o Araguaia, até o_Acre.
durante 6 boras num sentide e no outro, induEu Vi um certo naciQualismo equivocado nossive o "(ocantins qté .C~met.á. e a ~ç~q-~ r:nar~é -so. e tenho medo das pessaos que desmose faz_ se_ntit.lev~m_~nte, màs se__fafSê:ntir_ até·· ralizam o nacionalfsmo, obrigando a sair da
Santarém.
- · área do Pará uma firma alemã c:hamada .....
Então, o OceanO_Atlântico ~wpurra o Amana década_de iesse!"Jta, esSa firma trabalhava
zonas. Parece-me que o Dr. Schubart fez uma
mogno e se obrigava~ reflorestar. N, apareceu
referência, se não estou equivocado, no óltimo
uma -campanha em Goiás- e o nosso Senadado que eu tinha._ f.1as, despejo_ fluvial do
dor Mauro Borges poderia explicar muito o
Am<nonas é de tal ordem no J)erfodCi de enque aconteceu,_ dura!'lte o seu governo, em
chente que ele ~a 300 rn_O metros l:úblcos
relação a iSsO-- deU_ repercUssão no Pará
de sedimento por seguildO ho Oceano Atlân- - é botaram a ..... para fora. Pouco depois eu
tico, e empurra o Oceano Atlântico 300 _mich,egava, por circunstâncias notórias, ao golhas, depois vem o conMárlo.
verno do Estado do Pará e juntava pedaços
de oficinas, serrarias, etc. da -... mas, o naciQ·
O SR.
(Fora do microfone)
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nalistamo tinha sido 'VitoriQso. Visitei, então,
a área do Tocantins _onde isso aconteceu, e
vi o, nosso cabodo queimando mogno pãra
plantar mandioca; mas, o nacionalismo estava
satisfeitO. Então, queimava-se o mogno, quando o mogno com certa altura dava, por metro
cúbicO FOB-Belém, 120 dôlai"es._Ê ou,tra pergunta que se faz. da vocação mad~ireira a que
o Dr. Sc:hubart se referiu. Mas isso -naturalmente, será. objeto de nossas preocupações
futuras e fico cqrn a alegria d~ ver a resposta
que V. St deu ao nobre Senador Aureo Mello,
não sobre jacaré, mas sobre o pulinão, Parece
que o Senador Aureo Mel!o tem um birra espec:ial por jacaré, mas parece que o jacaré gosta
rnuíto dele, tanto que _andou se aproximandO
de S. Ex- em certo momento.
_
Mas, a resposta sua, que certame:nte no meu
entender será confLTmada pelo conferencísta
próximo, que é o Dr. Paulo de Tarso, porque
eu conheço um trabalho dele de há rõ"ais de
I O anos em que ele afuma a mesma coisa
que o Dr.- Schubart afirmou: quer dizer, há
um ciclo em 24 horas em que o consumo
se faz. E, precisamente, como disse o Sr.
Schubart, a floresta amazônica é uma floresta
que chegOu à sua matUridade~ Então, clUando
a floresta é rriafs nOVa ela produz muito mais
oxigênio, libera moito mais oxigênio durante
o dia. Mas, quando ela está madurit"é utria
coisa pela -outra, a neutralização se faz.
No entanto, a ]:urop~ vfve preocupada, coino disse o Senadqr Mreo Mejlo, que alguétn
p0$Sa morrer de asfiXia à noite, quando eJa
produz CO.
__ -- ._
Como Relator, sr. Vrestdente~ ~eu nlfi -dcm
por muito satisfeito, pela con(erêricia Teita pelo
Dr. Scbubart,_ pela resposta que nos deu. Elas
já ~meçam a fazer luz sobre alguns mitos
que· estamos enfren_Ümdo.
O SR. !'RESIDENTE (Leopoldo Peres) -

Dr. Sc:hubart, em nome- desta ComiSsão do
Senado Federal ql:lero agradecer a V. s~·a presença, os esclarecimentos que nos trouxe e.
peço trá'nSmita aos seus pesquisadores a manifestação de respeíto dos Senadores do 6rasil.
Antes de encerrar esta reuntão, convoco Ol.!·
tra para terça-feira, dia 28 de méÍrço, às 9 horas
e 30 mjnutos,
~
Está ~certada a reunião.
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1.2.1 - Projeto recebido da Câmara
dos Deputados

Projeto de Lei da Câmara

n~

8/89

(n~

1.877/89, na CaSa de origem), que altera
o artigo 1~da Lei n~ 7.320, de 11 de junho
de 1985, que "dispõe sobre antecipação
de comemoração -de feriados e dá outras
providências.

1.2.2 -Mensagem do Governador
do Distrito Federal

N"' 26/89-DF (nç l7/89-GAG, na origem) submetendo a deliberação do Senado Federal o Projeto de Lei do DF no 13,
de 1989, que faculta o direito de opção
pela aposentadoria à conta do Distrito Federal a ex-servidores do Quadro Suplementar de Pessoal do Distrito Federal, e
dá outras providências.

dispõe sobre a privatização das empresas
estatais e dá outras providêi"lCiãs.
-Projeto de Lei do Senado no 95/89,
de autoria do Senador Lavoisier Maia, qUe
assegura aos técnicos agrícolas de nível
médio e aos agrônomos e veterinários
acesso aos Projetas <:te Reforma Agrária
e Irrigação, e dá outras providências.

1.2.6_- Requerimento
N? 216/89, de autoria do Senador Meira
Filho, solicitando licença médica no pertodo de sete dias, a partir do dia 11 do mês
em ~urso. Aprova.do.
1.2.7- Comunicação da Presidência
-;;.;::..Recebimento das Mensagens n"" 86
e 87/89 (n""' 173 e 174/89, na_ origem),
pelas quais o Senhor Presidente da República soUcita autorização do Senado Federal a flTTl de que a União, através do MinistériO da Educação e o Governo do Estado
de Minas Gerais, possam contratar operações de créditos externos nos valores que
mencionam pata os fins que especificam.

1.2.3- Parecer
No:> 15/89, da ColnísSãõ de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de
Lei do Senado n" 28, de 19-87, que "define
o crime de tortura e dá outras providências",

1.2.4- Expediente recebido

-Lista n" l de 1989.
1.2.5- Leitura do Projetas
-Projeto de Lei do Senado n~ 94/89,
de autoria do Senador Ronan Tito, que

1.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR MÁRIO MAIA - Defesa da-consolidação da estrada Porto Velho-Rio
Branco-Cruzeiro do Sul à fronteira do Peru.
SENADOR !YEY MARAIYHÃO - Reali·
zações do Governo Miguel Arraes.

13- ORDEM DO DIA
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n~ 5, de 1988, que dispõe sobre
os vencimentos dos Conselheiros, Auditores e Membros do Ministério Público do

Tribunal de Contas do Distrito Federal. Votação adi_adQ por- sOlicitação feita pelo Senador Jutahy Magalhães e acolhida pela
Presidência.
Projeto de Lei da Câmara no 19, de 1985
(n" 2.789/83, na ca:sa de origem), que dá
o nome de "Guarulh9s" ao Aeroporto em
cOnstrução no município paulista do mesmo nome e determina outras providências.
Rejeitado. Ao arquivo.

1.3.1 -Discursos após a Ordem do
Dia
SEIYADOR AIYTÓIY/0 L(JJZMAYA- Si-

tuação-da- -filia~ãG-ào-Sr-,--Ronalào -E"aiado
ao PDC.
SEIYADOR MAURO BEIYEVIDES- Falecimento do professor José Valdivino de
Carvalho.
SEIYADOR ED!SOIY LOBÁO- Demo-

ra na assistência aos desabrigados das
chuvas no Maranhão.
SEIYADOR LEITE CIV\ 1-ES ~ Substi-

tutivo de sua autoria aos projetas de lei
do Senado que regulam as greves.
SEIYADOR JOSÉ PAULO BISOL, eXplicação pessoal - substituição de S. Ex"
_como relator -de projeto de lei relacionado
com o direito de greve.

O PRESIDE:/YTE POMPEU DE SOUSA
-Esclarecimentos ao Senador José Paulo Biso! sobre a tramitação do projeto de
lei sobre greve.
SEIYADOR JUTAHY MAGAUVíES -

Lei de greve. Suces.Sáo Presidencial.SEIYADOR LOURIVAL BAPTISTA -

Homenagens que serão prestadas ao "Homem do Ano/1989".
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁACO DO SENADO FEDERAL

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federar

PASSOS PÓRTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Dlretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ OE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS OE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Di reter Adjunto

ASSINATURAS

Semestral ............................... -. ................. N<:z$ 9,32
Exemplar Avulso ......................................... N<:z$ 0,06
T1ragem: 2.200-exemplares.

SENADOR CARLOS PATROdNIO- ..
Reivindicações dos produtores rurais.

SENADOR ALFREDO 0WPos- Rejeição, pela Câmara dos Deputados, de
projeto de lei que propunha a realização
de plebiscito nos Municípios do Triângulo
Mineiro e Alto Parnaíba, visando à criação

de um novo Estado.

· 1.3.2 - Designação ao da Ordem
do Dia da próxima sessão

-Do Sr. Senador João Menezes, proferido na sessão de 264.-89.
3-ATAS DE COMISSÕES

1.4-ENCERRAMENTO

4 -ATOS DA COMISSÃO DIRETORA

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIORES

5 - MESA DIRETORA
6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE

~ Do.Sr.

SENADOR.OLAVO PIRES- Administração do Governo do Estado de Rondônia.

Senador João Menezes, proferi_dos na sessão de: 25-4-89.
-Do_Sr. Senador Leite Chave_s, proferia na sessão de 26-4-89.

PARTIDOS

7 - COMPOSIÇÃO DE COMIS·
SÓES PERMAI'IEI'ITES

Ata da 4 7"' Sessão, em 27 de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Iram Saraiva e Pompeu de Sousa
ÀS 14HORASE30MINGTOS,ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SEJYADORES:

Mário Maia- Nabor Júnior- Ronaldo Aragão- Olavo Pires --João Menezes - Almir
Gabriel - CarloS-PatroCínio ~ Antonio Luiz
Maya - Alexandre Costa - Edison Lobão
--João Lobo- Chagas Rodrigues- Hugo
Napoleão - Afonso SanCho - Gd Sal:>óia
de Carvalho -Mauro Benevides - Lavoisier
Maia- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena - Raimundo Lira - Ney Maranhão _.
Mansueto de Lavor - -João Lyra - Divaldo
Suruagy - Teotonto Vilela FUho - Albano
Franco - Francisco Rollemberg- Lourival
Baptista - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar
- Gerson Camata -João Calmon - Jamil
Haddad -Itamar Franco"--1\lfredo Campos
- Ronan Tito- Severo Gorifes- Fernando
Henrique Cardoso - Iran Saraiva- Pompeu
de Sousa - Maurício Corrêa - Mefra Filho
- Louremberg Nunes Rocha -Márcio Lacerda -Mendes Canal e - RaChid Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite Chaves -Affonso_
Camargo --José_ Richa - Dirceu Carneiro
- Nelson Wedekin -José Fogaça. O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
lista de presença acusa o comparecimento

de 53 Srs. Seriadores. Havendo núemro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. ]"-Secretário irá proceder à leitura do
EXpediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
Ofício
Do 1 ~Secretário da Câmara dos Deputados encaminhando à revisão do Senado
Federal autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
I'!• 8, DE 1989
(I'!' 1.877/89 na Casa de Origem)
Altera_ o art. 1 9 da Lei n? 7.320, de 11
de junhO de 1985, ..que dispõe sobre antecipação di!. comemoração de feriados e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. )9 da Lei no 7.320, de 11
de junho de 1985, passa a vigorar c:om a seguinte redação:
- "Art. )9 Serão comemorados por an·
teclpação, nas _segundas-feiras, os feria-

dos que cãírem nos demais dias da semana, com excei;ão dos que Oi:OiT"ereili. noS
sábados e domingos e dos dias 19 de
janeiro {Corifratefnização Universal), 7 de
setembro (Independência), 25 de dezembro (Natal), Sexta-Feira Santa e Corpus
Christi."
Art 29 Esta lei entra em vigor--na data de
sua publicação.
Art. 3o Revogain-se as disposições em
contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.320,

DE 11 DE JUNHO DE 1985

Dispõe sobre antecipação de comemoração de feriados e dá outras piovldências.

O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Arl Jo Serão comemorados por antecipação, nas segundas-feiras, os feriados que
caírem nos _demais dias da semana, com exceção dos que ocorrerem nos sábados e domingos e dos dias )o de janeiro (Confraternização
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Universal), 7 de setembro (Independência), 25
de dezembro (Natal) e Sexta-Feira Sarita.

LEI N" 7.466,
DE 23 DE ABRIL DE 1986

DisjJõe sobre a comemoração do feria-

do de

1~

de Maio -Dia do Trabalho.

O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Naclona1 decreta e eu sanciono

a seguinte lei:
Art 19 O feriado de _1 ~ de maio, consa-

grado como Dia do Trabalho, será comemorado na própria data, não se lhe aplicando
a antedpação prevista na Lei n9 7.320, de 11
de junho de 1985.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3o revogam-se as disposições _em
contrário.

Brasi1ia, 23 de abril de 1986;

165~

da Inde-

pendência e 9& da RepúDJica. -JOSÉ SARNEY- Paulo Brossard
(À Comissão de EdUC"iJÇão)
MENSAGEM N• 26, DE 1989-DF
(1'1• 17/89-GAG, na origem)

Brasília, 26 de __abril de 1989
Excelentíssimo Senhor
Senador Nelson Carneiro
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente do Senado Federal:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o ariexo-ãntepro'jeto de lei que faculta .:>_direito de opção pela
aposentadoria à conta do Distrito Federal a
ex-ocupantes de cargos de Professor de Ensino Elementar e de ProfesSOr "de Ensirio Médio,
do Quadro Suplementar de Pessoal do Distrito
Federal, que, nos termos da Lei n<1 6.162, de
6 de dezembro de 1974, optaram pelo regime
da legislação trabalhista e integração nas tabelas de pessoal dos órgãos relativamente autónomos, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, e que
se aposentaram pelo regime da Previdência
Social Urbana.
Prevê, ainda, o aludido anteprojeto que os
antigos ocupantes de cargos de Professor, dos
quadros acima referidos, que optaram pela
inclusão em outras categorias funcionais do
Plano de Oassificação de CargoS de que trata
a Lei n~ 5.920,-de I 9 de setembro de 1973,
e que vieram a se aposentar, poderão optar
pela revisão dos proventos com base no vencimento correspondente ao cargo de Professor
de Ensino de }9 e 29 Graus, do Orupo Magfstério, em que seriam indufdos, por transpostção, se em ativfdade estivessem.
Há de se ressahar que quando da implantação do Plano de Classificação de Cargos
do Serviço Civil do Distrito Federal de que
trata a Lei n9 5.920, de 19 de setembro
1973, não se cogitava da criação do Grupo
Magistério, abrangendo atividades a serem

de
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executadas no âmbito da Administração CenPROJETO DE LEI DO DF
tr:a:Iizada, por não ser de seu interesse e, ainda.
N• 13, DE 1989
por existir uma entidade, integrante da AdmiFaculta o direito de opção pela aposennistração Tndireta, especializada nesta área, a
tadoria 6 conta do Distâto Federal a exque estavam cometidas essas atribuições, ou
servidores do Quadro Suplementar de
Seja, a Fundação Educacional.
Pessoal do Distn"to Federal, e dá outras
-- l)fante--d.i"íi1existência de expectativa de se
providências.
vir _a constituír !a] Grupo, os servidores que
O
Senado Federal decreta:
ocupavam cargos de Professor de Erisino EleArt. 19 Os ex-ocupantes de cargos de promeritar e de Professor de Ensino Médio, dos
fessor de ensino elementar e de professor de
Quadros de Pessoal do Distrito Federal, opta·
ensino médio, do Quadro Suplementar de
ram- pela- integração em tabelas de pessoal
Pessoal do Distrito Federal, que, nos termos
de outros órgãos e entidade.;, nos termos da
da Lei n? 6.162, de_6 de dezembro de 1974,
Lei n9 6.162, de 6 de dezembro de 1974, acaroptaram pelo regime da Iegislaçãp trabalhista
retando, em decorrência, mudança no regime
e integração nas tabelas de pessoal dos órgãos
jurídico, passando de estatutário para celetista.
- relativamente autónomos, autarquias, empre·
- Outros servidores optaram pelo ingresso
sas públicas, sociedades de economia mista
em diferentes categorias funcionais, integrane fundações, e que se aposentaram pelo regi-u~s de GruPos do Plano de aassificação de
me da Previdência Social Urbana, poderão opCargos, nos lermos da legislação pertinente.
tar pela apos-entadoria·à conta do Distrito FePosteriOimEmte, em 15 de outubro de 1979,
deral.
a Administração elo Distrito Federal reviu seu
§ l l> A Secretaria de Administração- -do
posiéionamento anteriár e decidiu pela criaDistrito Federal encaminhará ao Instituto Nação do Grupo Magistério, instituído pelo Decional de Previdência Social-lNPS, a relação
creto n9 4.859, .de 1979.
dos optantes na forma deste artigo, a fim de
A partir daí, muitos dos servidores já menque sejam canceladas as respectivas aposencionados se sentiram inconformados com a
tadorias previdenciárias.
situação e iniciaram -os requerimeritos no sen§_ 29 Serão criados, automaticamente,
tido de se restabelec_er o status quo ante.
tantos cargos de professor de ensino de 1?
Tais reivindicações estrapolam a esfera admie 2<> graus quantos foiem os servidores que
nistrativa e, ainda hoje, o Distrito_ Federal disse utilizarem da faculdade contida neste artigo.
- _i:Ute <:'- matéria em questão no âm~Íto jud!~al.
Art. 2 9- Os betlefidários de Pensões vitalí·
Ciãs e temporárias cujo instituidor, servidor de
ObjeiiVando solucionar o problema foi editada a Lei no 7 .598_, de 11 de maio de 1987,
que trata esta lei, haja faleCido em decorrência
de acidente em serviçç, moléstia profissional
dispondo sobre o reingresso dos referidos serou doença especificada em lei, poderão reque·
vidores no Quadro de Pessoal do Distrito Ferer pensão especial, nos termos do arl 242
deral.
da Lei no 1.711, de 28 de outubro de 1952,
No entanto, a aludida Lei não contempla
e da Lei no 6.782, de 19 de maio de 1980,
os ex-servidores que optaram na forma da
bem como a viúva que preencha as condições
supramencionada Lei no 6.162R4, e, posteprevistas na Lei n_9 3. 738, de 4 de abril de
rj_ormente, se aposentaram pelo regime da
1960.
.
. . . . ...
Previdência Social Urbana.
Art. 3° Os antigos ocupantes de- cargos
Ass[m, mister se faz editar outra lei permide professor de ensino elementar e professor
tindo que esses ex-servidores optem pela apode ensino médio, do Quadro Suplementar de
sentadoria à conta do DistritO Federal, na forPessoé)l do Distrito Federal, que optaram pela
ma prevista- no anteprojetó.. de lei em anexo.
inclusão em outras categorias funcionais, inte~
que ora submeto à consideração de Vossa
grantes de grupos do Plano de aassificação
Excelência.
de Cargos de que trata a Lei n" 5.920, de
Entendo_ que tal medida se "toma necessária
19 de setembro de 1973, e que vieram a se
à vista do consagrado princípio da isonomia,
aposentar, poderão optar pela revisão dos pro·
vez que aqueles ex-seiVidores detinham, à
ventos com base no vencimento corresponépoca da integração de que trata a Lei n9
dehte ao cargo de professor de ensino de 19
6.162n4, a mesma situação funcional, direitos
e 2<> graus, do Grupo Magistério, em que see deveres dos que foram beneficiados pela
riam incluídos, por transposição, se em ativialudida Lei no 7.598/87. dade estivessem.
Quanto àqueles que haviam ingressado em .
Parágrafo únko. O disposto neste artigo
categorias funcionais diversas permitiu-se asse aplica aos beneficiários de pensões previscensão funcional ao cargo de Profess_or de
tas_n~s Leis n 05 1.711, de 19.52, 3,738, de 1960
Ensino de 1oe 29 Graus. ToC:Javia, essa medida
e 6.782, de 1980, alterada Pelo Decreto-Lei
não alcançou os aposentados, por entender
n• 2345, de 1987.
que a matéria constitui objeto de lei.
Art. 4? O Goveino do Distrito Federarbai~
Dessa forma, encareço-lhe sela dado o enxará os atas_ necessários à regulamentação
caminhamento pertinente ao anteprojeto em
desta lei.
-tela.
Art. 5~ As despesas decorrentes desta lei
correrão à conta de dotações próprias do orçaValho-me do ens_ejo para renovar a Vossa
mento do Distrito Federal.
Excelência protestos do meu mais elevado
Art 6" Esta lei entra eni·vigor na data de
respeito. -Jooquim Domingos Roriz, Goversua publicação.
nador do Distrito Federal.
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Art. 29 O crime a que se refere Q arti-

Art. 7o Revogam-se-- as dispostções em
contrário.

Brasília,

de

de 1989. 16S' da

Independência e 1Q}9 da República.

(À Corriissão do~lJfstr:ltO F~clt:ral, onde
poderá receber emendas, após publicado
e distribuído em avulsos, pelo prazo de

5 dias úteis.)

PARECER I'!• 15 DE 1989
Da ComisSão de COi1stittiíç5o, Justiça

e Odadania, sobre o Projeto de Lei do
Senildo

n'~

Abril de 1989

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II)

28, de 1987, que "define o

crime de tortura e dá outras providências".

go anterior é inafiançável e insuscetível_

da graça e da anistia, previstas nos arts.
734 e seguintes do Código de Processo
Penal.

-Da Càmara Municipal de PiritJba - BA;
-Da Câmara Municipal de Queimadas BA;
-Da Câmara: Municipal de Riachão_da Ne- _
Sala das Comissõ_es~ 27 de abril de 1989. _ ves-BA;- Da Cãinara Munic!pal de Santã Maria da
- Od Sabóia de Carvalho, Presidente ~ Ronaldo Aragão,_ Relator - Jutahy .Magalhães,
Vitória - BA;
-Da Câmara Municipal de Una - BA;
Mauricio Correa - Leite Chaves - Wilson
-Da Câ!jtãra Municipal de_ Vera CrUz Martins -Alfredo Campos -Márcio Lacerda
BA;
- Ney Maranhão - Chagas Rodrigues.
-Da Câmara Municipal de Xique-XiqueBA;
LISTA N• I DE 1989
-Da.CãmaraMunldpaldeMeruoca-CE;
Em 25 de aóri/ de 1989
-Da Câmara Municipal de Penaforte -

CE;

.ComunidrçãO j;óise nova mesa diretora:

ReJator: Senador Ron~do_ dragão
A proposição em tela, de autoria do.ilu.stre
Senador Jamil Haddad, tem por escopo acrescentar à Parte Especial do Código Penal, Título
1, Capítulo VI, que trata dos crimes contra a
liberdade individual, dispositivo que define o
delito de tortura, cominando as respectivas
sanções em decorrência de situações agravantes.
Em sua bem elaborada Justificaçã;;,--8-Iém
de trazer à colaboração o abalizado ensinamento do clássico B.eccari@ em sua notável
obra "Dos Delitos ~ ~du P.enas", f~z longas
referências à ConVenção aproVada pela Organização das Nações Unidas, em I OQe dezem·
bro de 1984 e firmada pelo Governo brasileiro,
contra a tortura e outros tratamentos ou castigos cruéis, desumanos ou degradantes.
A providência em tela vem a bom tempo,
pols o novo texto constitucional, de forma expressa refere-se à prática de tortura, para considerá-la como delito inafiançável (art. 59, item
XLIU).
Não obstante o projeto tenha sido apresentado anteriormente à promulgação da Constituição Federal em vigor, a sua oportunidade,
como já se frisou, é iriCOritestável.
V'I.Sando, entretanto, ao aperfeiçoamento da
proposição, em face da necessidade de se
adaptá-la ao que preceitua o mencionado item
Xl...lll, do art 59, da Lei Maior, o qual estabelece
que a prática de tortura, dentre outros crimes,
é inafiançável e insuscetiveJ de graça ou anistia, institutos esses defioidos nos arts. 734 e
742, do Código de Processo Penal, propomos,
nesta oportunidade, a inclusão de dispositivo
com essa fmalidade,
Tendo em vista, por outro lado, que as medi·
das sugeddas constituem mecanismos inibidores da prática de atos que atentam contra
os direitos humanos, um dos apanágios do
estado Democrático que se acha relacionado
no art 49 <la Constituição Federal de 1988,
a sua transfonnação em lei Se impõe.
Diante do que se expôs, concluímos pela
aprovação do projeto em exame, com a seguinte emenda aditiva:
EMENDA N' I -

CC!

Acrescente-se ao Projeto de Lei do Senado
nç 28, de 1987, o seguinte art. 2Q, renumerando-se os demais:

-Da Câmara Municipal de- PaUlo Afonso
-BA;

-Da Câmara Mynicipal de Manuel Urbano
-AC;
-Da Câmara Municipal de TarauacáAC;
.
-Da Câmara MU.Illcipal de Boca da Mata
-AL;
-Da Câmara Municipal de Cacimbinhas
-AL;
-Da Câniara Municipal de Capela - AL;
-Da Câmara Municipal de Carneiros AL;
-Da Cãmã:I-a Municipal de Chã Preta AL,
-Da Câmara Municipal de Colônia Leopoldina-AI..;
-Da Ornara Municipal de Jgaci - ~
-Da tâmara Municipafde lnhapi -AI..;
-Da Câmara Municipal de Ouro Branco
-AL;
-Da Câmara Munlcipal de Passo de Carilaragibe-AL;
-Da Câmara Municipal de Santana do
Mundaú-AL;
-Da Cãinãi'a Municipal de São Miguel dos
Campos-AL;
Câmara Municipal d~ Tanque D'Arca
-AL;
-Da Câmara MUnicipal_ d~ lpixuna - AJit;
-Da Câmara Municipal de Presidente Figueiredo - AM:
--- ·
-Da Câinara Municipal de São Paulo de
OlivenÇa:......._ AM;
-Da Câmara Municipal de Aurelino Leal
-BA;
-.:..:..:::.Da Câmara Municipal de Barra - BA;
-Da Câfnara -MUJ""Ucipai de Boninaf- BA;
-Da Câmara Municipal de Campo Alegre
de Lourdes - BA;
-Da Câmara Municipal de Cotegipe- BA;
-Da Câniara Munfcipal de Glória - BA;
"""""'"""""Da-ornara Municipal de ltamarí - BA;
-Da- Câmara Municipal de Jaguarari -

.:. .: .:na

BA;

. .

.

-Da Câmara Municipal de Jitaúna - BA;
-DaCâmara Munfc_ipal de Juazeiro- BA;
-Da Câmara Municipal de Jussara- BA;
......... D"ã Câmara Municipal de Monte Santo
-BA;
--.;.......Da Câmara Municipal de Nova Soure BA;
-Da Câmara MJJ_!l!cipal de Paratinga BA;

-Da Câmara Municipal de Água Doce do

Norte-ES;
-Da Câmara Municipal de Boa Esperança
-ES;
.
-Da Câmara Municipal de Mantenópolis

-ES;
-Da Câmara Municipal de Pinheiros- ES;
-Da Câmara Municipal de Sailta Leopolw
dina-ES;
-Da Câmara Municipal de São Gabriel da

PaJha-ES;

-

-Da Câmara Municipal de AraguacemaGO;
-Da Câmara Municipal de Cristian6polis
-GO;
-Da Câmara Munldpal de Guapó- GO;
-_Da Câmara_ Municipal de Santa Helena
de Goiás - GO;
-Da Câmara MuniCipal de Anapurus MA;

-Da Câmatã Municipal de Caroli~~~ MA; ~ Qa Câm_a_ra_Municipal de Governador Eugenio Barros - MA;
__
-Da Câmara MuniciPãl de Grajaú - MA;
-Da Câmara Municipal de João UsboaMA;

-Da Câmara MUnicipal de Luís Domingues-MA;
-Da Câmara: Municipal de Montes Altos

-MA;
-Da Câmara M..unicipa1 de Pamarama MA;

-Da Câmara Municipal de Presidente Outra-MA;
-Da Câmara Municipal de Rosário ~MA;
-:--Da Câmara Municipal de São B~nedito
do Rio Preto - /Y\A;
-Da Câmara~ Municipal de São Vicente_
FeJ;T~r_-MA;

-Da Câmara Municipal de Timbiras- MA;
-Da Câmara Municipal de Timon ~ MA;
-Da Câmara Municipal de Turiaçú- MA;
-Da Câmara Municipa1 de Bela VIStas de
Mínas-MG;
-Da Cãmarã Municipal de Belo Horizonte
-MG;
-_Da Câmara Municipal de Capinópolis MG;
-Da Câmara Municipal de Campina Verde
-MG;
-Da Câmara Municipal de Cone. do Rio
Verde-MG;
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-Da Câmara Municipal de Felído dos Santos-MG;
-Da Câmara Municipal de ltabira - MG;
-Da Câmara Municipal de Itapagipe MG;
-Da Câmara Municipal de Liberdade MG;
-Da Câmara Municipal de Monte Carmelo
-MG;
-Da Câmara Municipal de Sacramento MG;
-Da Câmara Municipal de Três Pontas MG;
-Da Câmara Municipal de Bandeirantes

- MS;

-

------

-Da Câmara Municipal de Mamanguape

"'"PB;

.

-Da Câmara Municipal de Patos - PB;
-Da Câmara Municipal de Puxinanã- PS;
-Da Câmara Munidpa1 de Rio Tinto -

PB·
---...Da Câmara Munlcipãl de Sumé - PB;
-Da Câmara Municipal de Arcoverde -

PE;

-Da Cãinara Municipal de Inocência -

-PE;

~Da

.

Câmara Municipal da Gameleira -

PE;

MS;

-Da Câmara Municipal de SidrOiândia MS;
-Da Câmara Municipal de Mirassol D'Oeste-MT;

-Da Câmara Municipal de Poconé - MT;
-Da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda~MT;
.

-Da Câmara Municipal de Porto Esperidião_-_MT;
-Da Câmara Municipal de Tangará da Serre:-MT;
-Da Câmara Munidpãl de A1meiriin- PA;
-Da Câmara Municipal de Baião- PA;
-Da Câmara Municipal de Capariema -

--Da Câmara Municipal da Jure'ma- PE;
-Da Câmara Municipal de Machados -

PE;
-Da Câmara Municipal de Maraial- PE;
-Da Câmara Municipal de Orobó - PE;
-Da Câmara Municipal de Palmeirina -

PE;
....:..... Da Câmara Municipal do Ribeirão- PE;
-Da Câmara Municipal de S.!!io Julião-

PI;

PA;

-Da Câmara Municipal de Antonina- PR;
-Da Câmara Municipal de Santo Antônio
da Platina - PR;
-Da Câmara Municipal de Assis ChateaU·briand-PR;
-Da Câmara Municipal de Barracão- PR;
-Da Câmarã Municipal de Jtaúna do Sul

PA;

PR;

PA;
-Da Câmara Municipal de lgarapé-Açu -

-PR;
-Da Câmara Municipal de Jacundá- PA;
-Da Câmara Municipal de Limoeiro do __ -:---Da Câmara Municipal de Mandaguaçu
-PR;
Ajurú-PA;
-Da ·Câmara Municipal de Mandaguari -Da Câmara Municipal de Mocajuba -Da Câmara Municipal de Monte_ Alegre

-PA;
-Da Câinara Municipal de Oriximiná -

PA;
-Da Câmara Municipal de São Domingos

do Capim- PA;
-Da Câmara Municipal de Senador José
Porfirio- PA;
-Da Câmara Municipal de Água Branca

-PB;
Câmara Municipal de Aguiar - PB;
Câmara Municipal de Arara - PB;
Cãmara Municipal de Araruna - PB;
Câmara Municipal de Cabedelo -

PB;
-Da Câmara Municipal de Campina

Gran~

de-PB;
-Da Câmara Municipal de Condado- PB;
-Da Câmara Municipal de Em as - PB;
-Da Câmara Municipal de Guarabira

-PB;
-Da Câmara Municipal de Gurjão - PB;
-Da Câmara Municipal de Itatuba - PB;
-Da Câmara Municipal de João Pessoa

-PB;
-Da Câmara Municipal de Juazeirinho-

PB;

- Óa Câmara M.;.micipal de Quilombo SC;
.
-Da Câma:rà. Municipal de Som5rio- SC;
-Da Câmara Municipal de Camlópõlis
SE;
-Da Câmara Municipal de ltabaiana -SE;
-Da Câmara Municipal de Araraquara -

-=

SP;

--Da Câmara Municipal de Cabo- PE;
-Da Câmara Municipal das Correntes -

PE;

-SC·
_

- -Da Câmara Munidpal de Santa Cruz -

-

-Da Câmara MuniciPal de -Dionísio ter~
queira-SC;
-Da Câmara MUnicipal de IÇara - SC;
-Da Câmara Municipal de ltajaí - SC;
-Da Câmara Municipal de Massaranduba

PB;

PB;
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-Da Cã:mãra Municipal de Concórdia - -

SC;

- Da Câmara Municipal de Monteiro- PB;
:....:.... Da Câmara Municipal de Nazarezinho-

-Da-Câmara Municipal de Bom Conselho

-Da Câmara Municipal de Douradina MS;
-Da Cârriaia Municipal de Fátima do Sul
-MS;

-Da
-Da
-Da
-Da
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-Da Câmara

Muni~ipal

de Rio Negro -

PR;
-Da Câmara Municipal de Sertanópolts-

PR;

SP;
-Da Câmara Municipal de Guaratinguetá
-SP;
-Da Câmara Municipal de Guarujá - SP;
-Da Câmara Municipal de lrapuã - SP;
-Da Câmara Municipal de Mairinque -

SP;
-

Qa Câmara Municipal de Pereira Barreto

-SP;
-Da Câmara Municipal de Pirangi - SP;
-Da Câmara Municipal de Pongaí - SP;
-Da Câm'ára Municipal de Presidente Pru~
dente-SP;
-Da Câmara Municipal de Salto - SP;
-Da Câmara Municipal de Santa Rosa de
Viterbo - SP;
-Da Câmara Municipal São José dos
Campos_- SP;
-Da Câmara Municipal de Taubaté- SP;
-Da Câmara Municipal de Três Fronteiras

-SP;

-Da Câmara _Municipal de Angra dos Reis

-RJ;
-Da Câmara Municipal de Barra do Piraí
-RJ;
-Da Câmara Municipal de Laje _do Muriaé

-RJ;
-Da Câmara_ MunidpaJ de Miguel Pereira

-RJ;
-Da Câmara Municipal de Santa Maria Ma·
dalena - R..l;
--=-Da Câmara Mlinícipal de Vassouras_---,

RJ·
-Da Câmara Municipãl de Cruzêta -

-Da Câmara Municipal de Batatais - SP;
~Da -câmara Municipal de Boituva - SP;
-Da Câmara Munlcipal de Brodwski- SP;
-Da Câmãra Municipal de Cachoeira Pau·
lista-SP;
---...:Da Câmara Municipal de Colina- SP;
-Da Cârri:al'á Municipal de Dumont- SP;
'--Da Câmara- Municipal da Estância de
Bragança Paulist_a - SP;
-Da Câmara Municipal de Guararapes -

RN;

-Associação Profissional dos E.conomis·

tas-RJ;
-Da Câmara Municipal de Camutanga;
Comunicação posse prefeito e vice-prefeito:
-Da Prefeitura Municipal de BarcelOs AM;
-Da Prefeitura Municipal de Coari -· AM;
-Da Prefeitura Municipal de Aiquara -BA;
-Da Prefeitura Municipal de América Dou·
rada-BA;
~ ........ Da Prefeitura Municipal de Camacã BA;
-Da Prefeitura Municipal de Capini Gf6Sso
~BA;

-Da Câmara Municipal de Florania - RN;
-Da Câmara: Municipal de Olho D'água
do Borges - RN;
-Da Câmara Municipal de Butiá - RS;
-Da Câmara Municipal de Crissiurilal RS·
~Da Câmara Munkipal de Santiago- RS;
__,.Da Câmara Municipal de Braço do Norte

-Da Prefeitura Municipaf de Cóc6s- BA;
-Da Prefeitura Munlcipal de ltaetê - BA;
-Da Prefeitura Municipal de Planalto -

-Da Prefeitura Munldpal de Jacobina BA;
-Da Prefeituia Municiparâe Ma-i ri - BA;
-Da Prefeitura Municipal de Nova SOure

-SC;

-BA:

BA;

.
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-Da Prefeitura Municipal de etaoaltino ~
BA;
-Da Prefeitura Municipal de Prado - BA;

-Da Prefeitura Municipal de Santa Luzia
-BA;

-Da Prefeitura Municipal de São Desidério
-BA;

-Da Prefeitura Municipal de Sento-Sé BA;

-Da Prefeitura Munidp-81 de Tal:..ocas do
Brejo Velho -

BA;

-Da Prefeitura Municipal de Groairas -

CE:

.

-Da Prefeitura Municipal de Meruoca -

·cr,

..

.

.

-Da Prefeitura Munidpal de Água Doce
do Norte - ES;

-Da Prefeitura Municipal de Cristianóplis
-GO;
-Da Prefeitura Municipal de Sítio D'Abadia
-GO;
-Da Prefeitura Municipal de Araioses MA;

-Da Prefeitura Municipal de Gonçalves
Dias-MA;
-Da Prefeitura Municipal de São Domingos-MA;
-Da Prefeitura Municipal de Santo Antonio
dos Lopes -MA;
-Da Prefeitura Municipal de Timon -MA;
-Da Prefeitura Municipal de Vitória do
Mearim-MA;
-Da Prefeitura Municipal de Vitorino Freire
-MA;
-Da Prefeitura Municipal de Caratinga MG;
- 0<1 Prefeitura Municipal de Centralina MG;
-Da Prefeitura Municipal de Faria Lemos
-MG;
-Da Prefeitura Municipal de JequitibaMG;
-Da Prefeitura Municipal de JusdmeiraMT;
-Da Prefeitura Municipal de Curionópolis
-PA;
-Da Prefeitura Municipal de BananeirasPB;
-Da Prefeitura Munk:ipal de Bom Jesus
-PB;
-Da Prefeitura Municipal de Curral Velho
-PB;
-Da Prefeitura Municipal de Duas Estradas

-PB;
-Da Prefeitura Municipal de Gurjão- PB;
-Da Prefeltu~a Municipal de Ita baiana -

PB·
-Da Prefeitura Municipal de ltatuba-; PB;
-Da Prefeitura Municipal de Olho D'Agua
-PB;
-Da Prefeitura Municipal de São João do
Cariri-PB;
-Da Prefeitura Municipal de São José de
Piranhas - PB;
-Da Prefeitura Municipal de Juru- PB;
-Da Pfefeitura Municipal de São Mamede
-PB;
-Da Prefeitura Municipal de Uiraúna PB;
-Da Prefeitura Municipal de Tabira- PE;

=-Da Prefeitura Municipal de Timbaúba PE;
___;_Da Prefeitura Municipal de São _Julião-

PI;
-Da -Prefeitura Municipal de São João da
Serra -PI;
-Da Prefeitura Nunidpaf de Ribeiro Gonçalves-PI;
.;__Da Prefeitura Municipal de Campo Mourão -PR;
-Da Prefeitura Municipal de Equador -

RN;

~ ba PrefcitUra Municipal de Governador
Dix-Sept Rosado - RN;
~ Dã PrefdtUra Municipal de Timbaúba dos
Batistas - RN;
- .....-.Da Prefeitura Municipal de Guarujá do

Su!-SC;

.

-Da Prefeitura Municipal de Urussanga -

se;·-

.

-.

-Da Prefeitura Municipal de AugustinópoJis-TO.
Congratulações pela poSse Presidência do

Senado _Federal:
-Da Câmara Municipal de Belo Horizonte
-MG;
-Da Câmatã- Municipal de Sete Lagoas
-MG;
.
-Da Câmara Municipal de Bom Jardim
-RJ;
-Da Cãmãra Municipal de Miguel Pereira
-RJ;
-Da Cãmãta MuOicipal de SantãMariã Madalena-RJ;
-Da Câmara Municipal de Garça --SP;
-:-Da Câmara Munkipal de São José dos
CãinPos-SP.
DiversOs:

da Assembléia Legislativa de Goiânia- GO,
reiVindlcarido da defesa da eXtenSão rural, a
criação de um órgão de coordefl.aç:âO naC_ional,- corTI repasse dos recursos financeiros,
bem como a manutenção dos orçamentos
das Ematete.S para 19-89.
- --da Câmara MluliciJ)al de Pedro Canárfo
- ES,encaminhando moÇão 2/89, expresM
sande votos de louvor e de apoio ao Programa
Nacional do Ákool.
-da Câmara muriicipal de Ariquemes RO; sofiCitandO a- iriiediata liüerverrção federal
na Secretaria de Saúde do Estado de Rondô-nia, por falta de recursos médicos.
-da Câmara Municipal de Jales -SP, seliM
dtalido -apresentação de Projeto modificando

a Lei Federal n' 7.729/89.

·

-Da C"amara Municipal de Presidente Venceslau- SP, solicitando contribuição para a
manutenção e creScimerito do Programa Nacional do Álcool.
- d;,i-Câmara Municipal de Piedade - SP,
reivindicando empenho dos congressistas no
sentido de aJterar o inciso V do art~ 18 da
Lei Federal no 6.766, de 19-12-1979.
-da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
-SP, reivindicando das autoridades federais
a isenção :-de pagamento da quota patronal
"inCidente SObre salários de empregados de_
instituições asSistenciaiS, filantróPicas e afins.
-_da Câriiara Munidpal de Mogi Mirim SP:-solicitando que o teta de renda de meio
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salário mínimo Seja aumentado para cerca de
três salários mínimos; manutenção dcis benefíciOs previdenciários previstos na atual Constituição e reivindicando a aposentadoria para
dona de casa.
--da Câmara Municipal de São José dos
Campos - SP, manifestando solidariedade
ao povo latino-americano da Venezuela, em
sua luta por mudanças na política económica
governamental.
-da Câmara 1 unicipal de São Paulo SP, solidtando ao CongresSO Nacional ui-gência na elaboração dos projetas referentes a
estabilidade da economia brasileira.
-da Confederação Nacional da IndúStria
- RJ, encaminhando moção contrária à a pro~
vação do Decreto-Lei n9 2.462; de 30~8~88,
recentemente enc-aminhado ao Cong~~sso
Nacional.
__:-da Confederação Nacional dos ProfiSsionais Liberais- DF, solicitando apoio à criação
do estado palestino.
-da Coordenção Nacional dos Geólogos
- ao.- solidtafldo ao DNPM a presença de
técnicoS profissionais autorizados nas vistorias
da Mina Caraíba, em Jaguarari.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 94, DE 1989
Dispõe sobre a privatização das empre-sas estatais e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta~
A privatização das empresas estatais observará as dispoSições e procedimentos
constantes desta lei.
Art. 29 Para os efeitos desta lei, são cori.Sideradas empresas estatais, aquelas constituídas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de
dezembro d~ 1976_._ ___ _
Art. 39 A privatização das empresas estatais fica: sujeita à aprovaçãO dQ Cong-resso Nacional.
Art. 4o As propostas de privatização serão
encaminhadas ao Congresso Nadonal pelo
Poder Executivo, individualmente, e se farão
acompanhar de reavaliação dos ativos reais,
de parecer de auditoria externa, dos três últimos balanços patrimoniais e respectivos relatórios de_diretortas.
Art. 5o As aç_ões das empresas a serem
privatizadas serão colOcadas à venda, num primeiro momento, no Mercado de Balcão, a
fim de viabilizar o aumento de capital necessário à quitação de encargos financeiros con:traidos junto a terceiros.
Art. 69 Terão preferência na compra das
ações:
'
1- Os empregados das empresas;
ll - Clientes e forriecedores,
§ 1o A venda das ações no Mercado ·de
Balcão dar-se-á primeiramente no Estado onde a sede da empresa estiver localizada.
Art. 1"'

§ 29 Os empregados poderão_s_acar o PIS/
PASEP e o -FOTS para aquisição das ações.
Art. 7" Encerrados os procedinientos deoferta no Mercado de Balcão,_ as ações- nãO

a
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negociadas serão vendidas nas Bolsas de Va~
lares, observados os seguintes limites:
l-até 67% (sessenta e sete por cento) do
capital representado por ações ordinárias;
IT-até 100% (cem por cento) da capital
representado por ações preferenciais.

Arl 8"' Atingido o saneamento econômi_co e financeiro das empresas, serão vendidas
as ações ordinárias correspondentes aos restantes_ 33% do capital com direito a voto, d<;l:

seguinte forma:

1-16% (dezesseis por cento) do capital
votante em Bolsas de Valores;
ll-17% (dezessete por cento) finais a empresas de comprovada eficiência no relaciona-

mento capital/trabalho, reconhecida como
contribuinte exemplar e que goze de boa reputação no mercado internacion_a].
Art. ~ Os recursos oriundos; da privatiza-

ção das empresas es_tatais serão destinados
especificamente para financiamento de:
I - programas de irrigação na Região Nordeste;
II- programas de educação de ma_51sa para
crianças de seis a quatorze anos, visando a
erradicação do an~fabetismo nesta faixa etária;
III- programas de saúde coletiva e alimen-

tação básica;
IV- programas de reforma urbana visando
à elirnínação do déficit habitaCional;
V- recurso_s necessários à Previdência Social para a manutenção dos direilo.s dos aposentados.
Art. 10. o Poder: _ExectJtiY9_r_egu-lamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Art 11. Esta_ lei entra em vigor na data
de sua publicação.
_
Art. 12. Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação

A questão da privatização das empresas estatais deve ser abordada dentro de uma perspectiva macroeconômica, uma ve2:_ que as inter-relações decorrentes da sua atuação no
setar produtivo nacional.extrapolam em mutto
o nível de competência puramente microeconômica, no tocante às_ conseqüências do_ processo de.cisóri9 e _e_nten_djdÇt::i _n_o c.ontexto de
uma sociedade onde se transformãÇ:õe:S se
fizerem, em grande parte, mediante a intervenção do estado no domínio _económico.
Desse modo, qualquer tratamento sério da
questão deve respeitar a amplitude e a profundidade dessa atuação, tendo em vista o fato
do desempenho global da economia estar intrinsecamente vinculado à performance da
maioria dessas empresas.
Conceituai e politicamente as empresas _estatais precisam ser encar_adas como uma poupança interna considerável, já que representam algo em- tomo de US$_ 60 bilhões. Sua
reorientação gerencial· e administrativa deve
ser conduzida de maneira exclusivamente
comprometida com as necessidades financeiras da retomada do desenvolvimento, enten·
dido como a elevaçao do padrão de bem-estar
de todos os segmentos sociais, segundo uma
ordem de prioridades onde _o poder de a1avan-

cagem e a maximização da relação custolbe·
nefido seJam as principais hipóteses de trabalho. __ --

t

--

-

-

consensual entre as princip.:!is autorida·
des económicas do País que o tripé formado
pelo capital estatal, capital nacional e capital
estrangeiro que deu sustentação ao_ rnodelo
de desenvolvimento praticado nas décadas de
sessenta e setenta encontra-se esgotado.
-~ crise da dívida, resultando num deságio
de até 65% nos títulos brasileiros oferecidos
no mercado intemacional, inviabilizam a captação da poupança estrangeira a mesmo tem-po em que inviabilizava uma das bases de
sustentação do modelo - aquela que consistia na importação de capital. Por outro lado,
-exauriu-se a_capacidade de financiamento representada pelo setor governamental enquanto que" O Setor privado conseguiu consolidar,
via especulaçào no mercado financeiro, uma
elevada massa de disponibilidades capaz de
responder a propostas atraentes em termos
de investimento.
~.portanto, a partir deste marco de interpretação que deve ser compreendido e conduzido
o processo de _privatização.
Do· mesmo _modo, é ir:ripre"scindível assegurar a real utilização dessa poupança interna
nO reaqUecimento- â:a-eConomia,_dent(O de um
mod~lo voltado à desejável elevaçãO _da qualidade de vida da grande pcircela de brasileiros
hlsto~camente alijada do process_o de_ modernização do País. NeSse sentido, o Projeto que
ora submeto à apreciação dos S_enhores inova
e avança, na medida- em que_ propõe a vincUia!t_ão dos recursos obtidos coro a transferência do coiltrole âdOnãrio de empresas estatais
à execução de projetas específicos, de interesse nacional.
Sala das sessões, 27 de_abril_ de -1989. -Romm TJ'to.

·

(À Comissão de Assuntos Ec;on6mtcos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 95, DE 1989
ASsegyriJ aos TécnfcosAgrfcolas d,. .-t..

-Vei médlõ-e"acx. 4if.-5:uim~-o: ·veterin5rios
acesso aos Projetas de Reforma Agrária
e Irrigação, e dá outras providênciaS.

O Congre~so Nacional decreta:
.
Art._ 1~ _ Os piojetos de irrigaÇão e de reforma agrária dos Govem~s- Federal, Estadual
e Municipal ficam obrigados a conceder, em
cada grupo de vinte famílias assentadas, 01
(umi lote de te-rra- ãOs diplomados em- agronomja e veterinária e -aos técnicos agrícolas de
nível médio.
Arl 2~ O_s profissionais compreendidos
no art 1",que não tivererh ac_eSSQ aos projetas
de_ irrigação e reforma agrária, terão o direito
de pleitear, junto ao BãncO do Brasil, empréStimo para adquirirem áreas de, no mínimo,
_30 (trinta) hectares e, no máximo, 100 (cem)
hectares, localizadoS-num raio de até_50 (cinqüenta) quilómetros _de distância. dos centrOs
urbanos com população igual ou superior a
30.000 (trinta mil) habitantes.
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Art. 3" Os_ empréstimos contraídos para
aquisição de imóveis rura_is especificados no
art. z~ serão pagos no prazo de 10 {dez) anos,
com dois anos de carência.
Art. 4~ Os imóveis rurais, ohjeto deste
projeto, serão utilizados exclusivamente para
a produção de vegetais, animais e aves destinados ao abastecimento do mercado interno.
Art. s~ Perderão o direito sobre os imóveis
rurais, definidos nos artigo_?_ I~ e_2_~, os_ adquirentes que não os explorarem até o final do
segundo ano de aquisição.
Art 6~ Os imóveis rurái:S~-definidos nos artigos 1~e 29, ficarão subordinados, nos demais
aspectos, à _[egislação agrária vigente.
Art. 7" Ficam excluídos do benefício desta Lei os profission.ais que já são pOssuidores
de imóveis rurais.
Arl 8" A preSer\te Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
f'\rt. 99 Ficam revogadas as disposiçõ_es
em contrário.
_J~cii:~ão

O Governo brasileiro, a partir de 1967, desenvolveu uma política de modernização aglicola, consubstanciada inicialmente no Plano
Estratégico de Desenvolvimento do Governo
Costa e Silva.
Consciente de que esta política de mod~r- -niz:ação estav_a prioritariamente voltada para
a agricultura de exportação, em detrimento
do mercado interno, o Governo Figueiredo
lançou o pacote agrícola de maio de 1979.
E.$a. nova política estabeleceu três metas básicas para a agricultura brasileira:
1. expansão da produção de alimentos;
2. manutenção do impulso às exportações
de alimentos;
3. produção do álcool para reduzir as importações de petróleo.
Para atingir a primeira meta, realizou-se
uma admirável expansão do crédito rural para
os pequenos produtores. Para se ter uma idéia
basta lembrar, que, em 1977, mais de 75%
dos 3,5 milhões de hectares incorporados à
produção agrícola foram destinados à produção de alimentos básicos.
Mas, esta alegria durou muito pouco. A partir de 1981, pressionado pela crise económica
internacional, o governo reduziu o crédito agrícola--e prioriz-ou a agricuhura de exportação
e o programa do Proálcool.
A el~ação dos preços de produtos _alimentícios e ociosidade da indústria de insumos
agrícolas _for~ algumas das -cons-eqüências
verificadas.
Atualmente, o __governo da União procura
implementar uina riova polltica de m6dernízação-agrícola, não mais baseada apenas na
expansão do crédito rural, mas, sobretudo, no
reordenamento da estrutura fundiária. Daí os
prÕjetos de reforma agrária e de irrigação_.
Sabemos, no entanto, que um dos fatores
que mais- dificulta o sucesso destes projetos
é a falta de rnão~de-obra qualificada.
Ora, Senhor Presidente, Senhores Senadores, o Brasil possui uma razoável rede de escolas aglicolas de nív~l médio e superior.
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Em 1988, o nosso país- contaVa Coní 258
estabelecimentos de ensino agrícola de segundo grau, onde estudavam cerca de 12.702

Regimento Interno do Senado Federal, deferimento ao pleito de licença médica no período
de -~ete dias, a partir do _dia 11 de mês em

alunos.

curso.

Por sua vez. os estabelecimentos de ensino

superior de veterinária:; aQronoiriia-, zootecnia

Nestes termos
pede deferimento.
Brasília, 24 de abril de 1989. -

e outros totalizavam, em 1987, 227 unidades
com matrícula aproximada de 40 mil universi-

Meka Filho.

tários. Somando estes aos estudantes de 2?
grau, são mais de 50 mil jovenS adquirindo

Obs: Atestado médico em

SeriadOr

ªn~xo.

importantíssimos conhecimentos para o de-

senvolvimento da nossa agropecuária.

Observa-se, no· entanto, que grande parte
destes profissionais é Originária de famílias po--

bres. São, muitas vezes, filhos de pequenos
e médios proprietários rurais. Trazem, no sangue e no coração, o amor à terra transmitido
pelos seus ancestrais.
Mas, uma vez diplomados, quase todos ingressam na burocracia governamental. Na
prática, o serviço públicO é quase a única alternativa de emprego que lhes resta Nos Estados
do Nordeste, esta situação é ·de uma clareza
meridiana.
Por outro lado, nas nossas viagens pelo interior do Nordeste, constatamos que só estão
ficando na agropecuária os velhos à espera
de uma aposentadoria pelo Funrural. Os jovens imigram para as grandes cidades à procura de melhores condições de vida.
O que fazer para modífiC:ar este quadr_o?
Como aumentar a prod.ul..ividade agricola sem
mão-de-obra qualificada?
Queremos mudar um pouco esta situaç.!!Jo,
criando uma alternativa de trabalho para aqueles que quiserem dedicar-se à iniciativa privada.
A incorporação de portadores de diploma
(médio ou superior) do setor agropecuárlo na
iniciativa privada, tenho certeza, resultará no
avanço da difusão e efetiva aplicação de novas
técnicas de produção. O efeito-demonstração
será inevitável. Contribuirá-para a erradicação
de precOnceitos e barreiras so-ciais à introdução de novas tecnologias no setor primário.
Além de se criar uma alternativa de trabalho
no campo para estes profiSsionais, investe-se
no incremento da oferta de alimentos básicos
para as populações dos grandes centros urbanos.
Esta é a razão· de ser do nosso projeto de
lei.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1989~-- _
Senador Lavofsjer Maia.
c

- O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
presidência recebeu a Mensagem n~ 86, de
1989 _{n~ 173/89, na origem), de 26 do corrente, pela qual o senhor Presidente da República,
nos termos do artigo 52, item V, da Constituição, solicita autorização para que a União,
através do Ministério da Educação_, possa contratar operação de crédito externo no valor
de QS$ 1O,OOO,OOOLOO (dez milhões de dólares
norte--americanos), para os fins que especifica.
Nos termos da Resolução n? 18, de 1989,
o expediente será despachado à Comissão de
Assuntos- Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
presidêncíã recebeu a Mensagem ne 87, de
1989 (no 174/89;oa origem), de26 do corrente, pela qual o senhor Presidente da República,
nos termos. do art, 52-, inciso V, da ConstitUição, solicita autorizaçãO-para que-o governo
ao-estado --ae- -Mirias Gerais possa conti'atar
operação de crédito externo no valor de US $
120;000,000.00 (CentO e vinte milhões de dólares norte-americanas).
Nos termos da Resolução no fB/89, o expe·
diente será despachado à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (lra_m Saraiva) -Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador
MárloMaia.

O SR. MARIO MAIA (PDT - AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão_ do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no
último ano do Governo de Juscelino Kubitschek, o Governador do então Território do
Acre, aquelu ép('\('fl intprv~<>ntor, porque a autoridade máxima daquela Federação era nomeado pelo Presidente da República, assim
como o Secretário-Geral, como sój acontecer
ainçla com os territórios, era um velho pioneiro
cearense que foi para o Acre ainda jovem;
lá, constituiu família e ficou habitando aquelas
(À Comissão de Assuntos Soclafs.)
terras até o_ fim "ie_sua vida.
Os meios de -.:omunicação do 6cre, até há
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
duas oU três décadas eram mUito mais difíceis
expediente lido vai à publicaç~o._
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido - áo que 6S àe hOje.
Naquela época, o Governado~ do Território
pelo Sr. 1~ Secretário.
do Acre teve uma audiência com o então PresiÉ lido e aprovado o seguinte
dente Juscelino Kubitschek de Oliveira e, para
ilustrar o grau de dificuldades por que passava
REQUERIMENTO N• 216, DE 1989
o nosso território, o isolamerito do resto do
Excelentíssimo Senhor Presidente do SenaBrasil, contou-lhe uma pequena estória: "o
do Federal
GovernO do estado comprou uma lâmina para
João Assis Meira Filho, Senador represen·
uma máquina de terraplanagem e embarcou
"essa- peÇa no Rio de Janeiro com destino à
tante do Distrito Federal nesta casa legislativa,
capital do estado, Rio Branco; houve qualquer
registrado sob o no 70, vem reqUerer a Vossa
atrapalhado no endereçamento, de forma que
Excelência, com base no art. 47, inciso I do
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a lâmina, que era uma peça bastante pesada,
depois de quatro ou cinco meses, chegou à
ddade de CruZeirO do Sul, que é a cidade
mais ocidi!ntal do Brasil. Depois de percorrer
todo o Oceano Atlântico~ a rrietade mais ou
menos do rio Amazonas, e subir quase todo
o rlo Juruá, chegou a Cruzeiro do Sul ainda
~orh o enaereço- e_rrãaO. A lâmina do trato r
teve que ser_ erii.J:?ãrCada de Ciuzeiro c:lo Sul,
descer tod_o o rio Juruá, subir quase todo o
rio Purus, subir o rio Acre para chegar a Rio
Branco. Decorreu mais de um ano até que
a peça chegasse, e quando chegou a Rio Branco, o tratar já estava com outras peças avariadas, de modo que o prejuízo se tomou ainda
maior". Isto para ilustrar a dificuldade.
Juscelino perguntou o que se podia fazer.
Ele respondeu: - Nós, acreanos, pleiteamos
que se comunique o território com o resto
do Brasil através de uma estrada, pois, atualmente, essa comunicação só é feita ou através
do espaço aéreo - por avião, mas o transporte de carga é muito limitado - , ou por
Via fluviàl, como V. Ex" acaba de ver, com
todos esses acidentes de percurSo, além de
depender do regime das chuvas e das cheias
e vazantes dos .rios, pois. deve esperar-se o
tempo propício para as embarcações de caJado médio se locomoverem ao longo do curso
d'água.
E_ntão, Juscelino respondeu ao então Coronel Manoel Fontenele de Castro, Interventor
do Território do Acre -na épO-Ca: -..POis vOu
construir a estada ligando o T errit6rio do Acre
ao resto do Brasil; vou construir a estrada
-BR-29,ligando Brasília à Capital do seu território, Rio Branco. Volte e diga aiJ povo acreano
que -até o fim do meu Governo, Rio Branco
estará ligada por uma estrada ao resto doBrasil"'.
· E assim aConteceu, Sr. Presidente, Srs. Senãdores. Ao final da gestão profícua de Juscelino Kubtschek a estrada estava aberta até Rio
Branco. Naturalment~ que não era uma estrada, mas uma picada; uma abertura no seio
d~ mata, em parte no cerrado de Mato Grosso
e, depois, na intimidade da floresta amazónica,
até chegar em Rio Branco.
Essa_estrada, aos poucos, foi sendo consolidada. Lembro-me de que um dos que inauguraram o seu primeiro trajeto foi um irmão meu
que havia comprado um fomo metálicO para
o fabrico de pão e o transportou num caminhão da empresa Quatro Rodas. Foram gastos trinta dias para Se fazer esse transporte,
de São Paulo_a Rio eranco, por essa estrada
precária, que era um caminho de serviço:
Os parlamentares âo estado dO Acre -já
_Estado, de _1960 pará cá- apelaram, apelam
e· continuam apelando às autoridades para
consolida_r esta comunicação, _esse _m-eiO -de
transpOrte que definitivamente_ integrará, via
comunicação e transporte, o nosso estado áo
resto dos lrmãos da Federação.
Assim, os governos federais que se seguiram, indiferentes, outros atendendo um apelo
daqui e dali, foram- aos poucos construindo
ou consolidando essa estrada, até que no Governo Figueiredo - o- trecho Cuiabá-Porto
Velho, restando o trajeto Porto Velho-Rio
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Branco--Cruzeiro do .S.Yl e Cruz~iro do Su1
à fronteira do Peru para ser consolidada a ter;·
raplenagem complementar e o asfalto defi~
nitivo.

O Sr. Nabor Júnior- 'l Ex• me permite
um aparte?_

O SR. MÁRIO MAIA- Daqui a instantes,
nobre Senador.

Agora neste momento em que se levanta
a polêmlca discussão da integridade da Arria~
zônia, da devastação de sua floresta, novos

especilhos se colocam à
estrada.

con~lidação

dessa

Senhor Presidente, Srs. Senadore~. todos
aqui são testemunhas das nossas m'ªnifes·
tações, das preocupações que temos com a
integridade e com a integração ·da Amazônia,

com a integridade da floresta amaz6nica, com
os cuidados técnicos e científicos para preser·

vá-la e cons_ervá-l_a, usando-a de uma maneira
racional a_ bem do povo brasileiro e a bern.

do povo acreano.
E por IsSo que nos; agóra:,- estainos entre
aqueles que sempre estiveram a favor da realização e da consolidação defmitiva_ dessa ~tra
da,. chegando o asfalto_não s6_até a Qlpital
do meu Estado, o Acre, inas prolongando-se
até Cruzeiro do Sul; para integrar aqUelas cidades situadas a-o l_ongo dos a:ios d~_ bacia do
Perus e do Juruá, numa linha reta transversal
de leste para oeste, mas que em relação aos
meios de comunicação dos rios se faz numa
via perpendicular, de modo que ao se usar
o leito dos rio_s praticar-se--á um verdadeiro
ziguezague, levando prolongados dias para se
chegar às cidades, ao passo que, consolidada
a estrada, essas cidades, já em número de
12, estarão em comunicação dentro de poucas horas, facilitando, naturalmente, a comunicação daquelas populações que integram
e são as verdadeiras quardiães da nossa fronteira ocidentaL
Não somos ecologistas mas, como amantes da ecologia, e preocupados _com a preservação da natureza, defendemos a tese de que
a consolidação _da estrada, o asfaltamento virá
em socorro dessas nossas preocupações, por
que poderemos, usando-a, tomar maiores c;ui-_
dados de fiscalização e providências para. através de um zoneamento ade_quado e racional,
dividir as várias áreas destinadas à ocupação
do homem naquela parte da Amazônia.

O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. EX"
um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA- Ouço V. Ex• com

todo prazer.

O Sr. Nabor Júnior - Nobre Senador
Mário Maia, V. EX' tem toda razão, quando
traz ao conhecimento do Senado Federal a
importância que a BR-364 representa para a
integração do Acre ao contexto nacional e,
também, para a integração dos municípios
do interior do Acre à n.os_sa Capital, que é Rio
Branco. Esteve, re-centemen.te, em Rio Branco,
uma equipe da lV-Globo, sob a direç:ão da
r.epórter Glória Maria, que está fazendo um
trabalho de levantamento d.e _toda ,a rodovia

a partir de Rio Branco atê o Peru e a partir
de PucaJipa até Lima, para dar conhecimento
ao poVó brasileiro do traçado da BR-364 e
a-stla conexão com o sistema peruano, afim
de permitir a saída para o Pacífico. Creio que,
a partir desse trabalho, que será ex~bido ao
povo brasileiro através do Programa "Fantás~
tico", dentro de mais algumas s_emanas, todos
vão se conscientlzar de que essa rodovia representa a emancipação económica não s6 do
Estado do Acre,_ m_as de toda a R_egião Amazônica, porque vai permitir que toda a produção
agrícola excedente do Mato Grosso, mes_mo
de Goiás, Rondônia e do Acre sejam escÕadas
pelo Oceano Pacífico para outros parses da
Ãsia, da própria costa dos Estados Unidos e
da Europa. De modo que parabenizo V. Ex'
por trazer hoje, aqu~ ao conhecimento desta
Casa, um assunto da maior importância para
a nossa Região e, sobretudo, para o nosso
Estado, que é a conclusão da pavimentação
da BR-364 até Rio Branco e o seu prosseguimento de Rio Branco até_ Cruzeiro do Sul e
de lá até .a fronteira com o Pei\l.
OSR.MARIOMAIA-Agradeçooaparte
de V. Ex' que, como acreanO do vale do Juruâ
e como_ Governador que foi do Estado, sabe
e C'Of:th~ce profundamente a necessidade que
temos dos meiQs de transporte através de uma
estrada1eSte:Oeste, integrandO o nosso Estado
e a C~pital com os nossos municípios.
Deri.tfo deste proj)ósto, dentro desta tese
da _integração, com V. Ex!' acaba de falar, não
apenas do Estado do Acre, mas de toda a
Amazônia Ocidental ao resto do Brasil através
dessa estrada, estaremos abrindo um porto
nO oceano Pacífico, por intermédio, naturalmente, de convênios que havereriiOs de faze_r
com o nosso vizinho, a Repúblic~ do Peru,
que tem grande interesse na- sua consolida~
ção. E, assim, teremos porto do Atlântico- ao
Pacífico, podendo, portanto, escoar os produtos que serão beneficiados com uma exploração rasional, adequ_ada daquelas paragens
ricas em minérios, madeiras _e _com grande
potencial agropastoriJ, desde que sejam ma·
neja~os de modo racional e não predatório.
Podere!fl~. então demandar os portos do Pa~
cífico, Asia e da costa Ocidental dos Estados
Unidos, por intermédio desta grande via da
Comunicação.
Entendemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que esta estrada tem uma importância
muito grande não só na integração física e
política das nOssas cidades, como também
um significado de defesa nacional, porque,
em épocas anteriores, quando fomos deputado federal. defendíamos a tese de essa estrada ser tão ou mais importante do que a Belém~
Brasma, urna~ que ela seria a orla ociden~
dO Brasil, como um elemento lindeiro entre
os pafses vizinhos,_ com os quais mantemos
as melhores relações diplomáticas. podendo,
inclusive, este relacionamento ser estreitado.
Do ponto de vista do desenvolvimento social e económico, que agora está no banco
das discussões, com relação à ecologia como acentuei ainda há pouco- ela é importante como rneio de comunicação, de penett:aç:~o para o assentamento de campos avan~
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çados de pesquisas para a identificação e classificação das espécies vegetais e animais da
Amazônia que, em grande parte. quanto à flora, há cerca de 2/3 das espécies vegetais que
não foram aind<) sequer taxionomíadas, quer
dizer, não foram classifl<:adas ainda, não foram
nominadas dentro da sistemática universal
das espécies botânicas.
Portanto, será uma necessidade_ em todos
os aspectos, inclusive neste que diz respeito
à discussão atual e palpitante da conservação_
da natureza, que haveremos de fazer dentro
de um S:i_stema racional de exploração. E para
que isso aconteça, e não sirva de pretexto à
ocupação, ao longo de suas margens, do homem ganancioso, ao anseio imediatista de enriquecimento à custa do uso predatório da
natureza, o Congresso Nacional ou o Presidente da República, através de lei_ terá que
determinar, como fizera João Goulart, já no
passadO, desapropriação das estradas. Então, seria, desde já, a preocupaçã_o do G_oyerno
determinar a desapropriação de um número
adequado de quilómetros, a partir de margem
do leito da estrada para os adentrados da floresta à direita, à esquerda, para que então,
através de ações bem_ estudadas. bem planejadas possa fazer-se a colonização ao longo
desta rodovia, de modo a ter um alto significado, não apenas econôm!co, mas social e
preservador da natureza.
Assjm, Sr. Presidente, nesta intervenção que
faço, neste ligeiro improviso, registro com ardor a nossa preocupaçâo em nome do povo
acreano, de todas as camadas sociais e apelo
e de todas as tendêndas políticas e científicas,
que neste particular somos unânimes em reconhecer a necessidade da oo~lida_ç.ão de.&·
ta estrada, com a complementação imediata
dos poucos quilómetros que faltam para o
asfalto chegar a Río Branco, e a continuidade
desse, tratamento, desse asfaltamento, até
Cruzeiro do Sul e a fronteira com o Peru, para
que o Brasil fique integrado em toda a sua
plenitude, consolidando, assim, a Federação
brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito

a

bem r)
O SR, PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a_ palavra ao nobre Senador Leite
ChaVes. (Pausa.)
.. S. ~ não se encontra ein -plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PME -

PE.

Pronuncia .o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como é sabido de todos. Pernambuco é
um estado pobre, cercado de necessidades
por todos os lados. Para governá-lo, pois, é
preciso muita maestria, pulso forte e uma visão total das urgências do Estado e, entre
elas, escolher algumas que não podem ficar
para depois. Escolher, dentre as necessidades,
as necessidades, está aí a sabedoria política
e o tino maior de um administrador das coisas
públicas.
No dia 15 de março próximo_ passado" o
GOVernador Miguel Arraes completou dois
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de- Pei-narribuco.

--A justiça em Pernambuco não é só para

Dois anos de uma fecunda administração.

os- ricos. Os pobres também têm vez através

anos à frente do Governo

da assistência jurídica gratuita. Cento e trinta
desses núcleos foram criados em todo o estaGoverno de ação e voltado para a maioria
do, e nesses dois anos 270 mil peSsoas foram
do povo pernambucano. O Qovérho Arraes
at€hdidas e 44 fóruns na capital e no interior'
tem uma visão global das necessidades do
foram reforniados e equipados.
Estado e dos homens, seus hãbitante-i E esSa
--A VIolêitCia-é o rrJai que- afliQe 6 mundo
visão global o fez voltar para as opções urgene a sociedade bragjJeira. Até parece que os
tes e voltou-se para o cidadão, para o trabalhabandidos se encheram de uma coragem invuldor, para as crianças, para o campo, para as
gar, não acreditando - e fazendo mofa mescidades e para as empresas. Eis ar uina vlsáo
mo - das__ lejs e ~s forças de segurança.
total para lhe dar uma melhor solução.
Ma_s o problema é enfrentá-los com determio cidadão é o povo. o pávo é ·a- razão de ri~ÇaO ~ vigor e dentro da lei. A _sociedade
ser de qualquer governo dentro das demopemambucana não está imune à violência que
cracias. E foi esse povo que mereceu as mehoje se àfastra COmo peste, maS também sofre
lhores atenções do Govemo-Arraes em seus
tremendamente com ela. Então, o Governo
dois anos de Governo. Não é novidade nehu~
democrático tem _que se voltar para ela e darma se saber e constatar que o povo, o ddadão.lhe uma solução: O Governo Arraes não fugiu
à respOsta que a violência _eStá--c.Cexigir. Ao
vive momentos dificeis para sobreviver. Os
produtos de primeira necessidade e como adM
chegar ao GOvérrio ao Estado, Arraes enconquiriMlos, é a preocupação primeira de qualtrou em Recife s6 duas delegacias de plantão,
quer cidadão brasileiro, graças às dificuldades
em Santo Amaro_ e em Bcia Viagem. Agora
imensas por que passa o País. E em PemamM
são sete.As duas ailterlores e mai.S·a de Olinda,
buco adquirir esses produtos de primeira nePrazeres, Casa Amarela, Cordeiro, Abreu e Licessidade _é um imperativo moral e, consema. Recuperou oito Delegacias Especializaqüentemente, a primeira preocupáÇão do Go·
da~ reformou. e recuperou nove_ Delegacias
vemo. Para enfrentar esse Problema cruciante
O_is_tritals e sete Metropolitanas. Foram implano Governo Arraes criou o "Cestão-do Povo",
tados 22_ postos policiais em pontos estratégarantindo a cesta básica à população mais
gicos e novas delegacias de plantão no intenecessitada. São 181 postOS eSPalhadoS -pci'f
rior. A frota de veículos de policiamento amtodo o Estado. São três milhões de pessoas
pliou-se_ em 73 carros e 20 motos.
atendidas por mês, representando40% da poNas negociações coletivas, entre as duas
pulação de Pernambuco.
formas vivas e dinâmicaS da sociedade, que
sã"o patrões e empregados, a· Governo esteve
Além da alimentação, a moradia é _outro
sempre presente em mais de 70 negOciações,
problema cruciante do cidadão que não tem
através da Secretaria do Trabalho e Ação So~
onde morar. São 500 iriil familías que não
cial.
têm onde morar. Para enfrentar tão grave proO Transporte Urbano é a dor de cabeça
blema, o Governo crtou o _"Banco da Construção", que já beneficiou 42 mil famíliaS e esü- - de qualquer Governo. E séu preço é caro demais diante do salário do trabalhador urbano.
mula sempre o trabalho de associação. QuanEnfrentando tal realidade, o GoVerno de Perdo a casa fica pronta é que_o_ trabalhador começa a pagá-la com 10% do salário miníma; nambuco foi o primeiro a implantar no estado
o vale - transporte. São 300 mil- trabalhadurante 25 anos. E para quem- rião_ tem renda
dores que gastam menos por mês com passaalguma o Governo criou "O programã de lotes
gem. -o Governo intermediou o financiamentourbanizados", com água, luz e saneamento
de _2~5 _novos ônibus, e novas linhas, para
básico.
lugares que nunca as tiveram, foram criadas.
A saúde é outra grande necessfdade do ciUm grande corredor de transporte urbano
dadão, quando se sabe que o País é um grande
será abe:rto entre a; estrada PE-15 e o eixohospital, com 40% de sua população sofrendo
de qualquer doença, principalmente a endêM de nucleação norte, beneficiando Recife, Olin·
da, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu e ltama·
mica. Através da Lafepe o Governo aumentOU
ràtã:-com-a inauguração da primeira etapa
em 220% a fabricação de medicamentos populares, isto é, aumentou de oito milhões, tre- da PE-15 será também inaugurada uma linha
de ônibus elétrico, ligando Recife a Paulista.
zentos e sessenta mil unidades, para vinte e
Diante de tudo isso,- c:l.á para sentir que o
seis milhões e setecentos e quarenta mil uniGov_emo Arraes é tm1 Governo profundamente
dades por mês o laboratório de Pernambuco.
sério. E por(jue sério nele não existe pistolão~
São intensificados em sua oferta- os -ariõteiQualquer pessoa, sem apadrinhamento, pode
micos, antiparasitários, antidiabét!cos, antianêmicos, tubercolostáticos, além de estimular entrar no serviço público, desde que seja atra·
vés de concurso. Houve concurso para doze
as hortas comunitárias para o -cultivo de ervas
e plantas medicinas.
-m.n professores. Sete mil candidatos se inscreveram para a Polícia Militar. Cem Agentes de
O atendimento ao paciente é feito pela rede
Polícia, Escrivães ·e- Delegados foram nomea·
hospitalar pública. É gratuito, através do SUDS
dos. QUiiihentos médicos foram classificados
- Sistema Unificado e Descentralizado de
Saúde. Não exige do paciente nenhum docupara Hospitais e Postos de Saúde em várias
mento. O importante é atendê-lo e curá-lo.
regiões.
Para isso, 268 postos de saúde foram recupeA lavoura de cana-de-açúcar só apresenta
trabalho em tempo de safra. Terminando esta,
rados ou ampliados, e equipados. tanto na
capftal como no interior.
são m1lhareS de homens de braços cruzados

Com a eficácia desses dois anos, podemos

dizer que o Governo de Miguel Arr?Jes é um
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por falta do que fazer. E com isso vem o problema social que se toma e:normemente grave. O Governo eritão criou urita alternativa de
trabalho para mais de 12 mil trabalhadores,
limpando valetas, capinando acostamentos_ e
conservando estradas. ·aanhãm salário mínimo, com todos os direitos trabalhistas e uma
cesta básica a cada quinze dias.
Aproveito, Sr. Presidente e SiS: Senadores.
para pedir a transcrição, neste meu pronunciamento, de _uma reportagem do Jornal do Brasil,
em que o _Governador Miguel Arraes
recebe, nas escadarias do Palácio do Governo,
três mil trabalhadores que representam 80 mil
agricultores que estão nesse programa de benefícios quando param as usinas.
-

O Sr. MilUro Benevide5 - Permite-me
V. Ex" um aparte, nobre Senaâor Ney MaraM
nhão?
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito

prazer; nobre Senador Mauro Benevides.
O -Sr. Mauro Benevides- Nobre--Sena-

dor Ney Maranhão, desejo levã.r a V. Ex~ a
expressão da minha solidariedade a esse enalw
tecimento que é feito da tribuna do Senado
Federal ao Governador Miguel Arraes e, de
form_a particular, à a_dm_inist(ação {tú:unda e
profícua que realiza no _Estado de Pemambuco._Com a experiência de tantos anos de
aruação política e_ administrativa,_já tendo ocupado o Governo daquela grande unidade federativa que tem em V. Ex" um dos mais brilhanM
tes representantes nesta Casa, digo que o Governador Miguel Arraes reúne todas as condições de experiência, tirocínio e espírito Público
para levar a efeito um governo diredonado
especificamente parii os intereSses da comuriidade. Fazemos votos pará que nos dois anos
restantes, o Governador Miguel Arraes continue a "atuar com o mesmo tirocínio, coin a
mesma co_erência. com a mesma clarividência
e com o mesmo decortíno, servindo a Pernambuco, ao Nordeste e ao País_
O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço
o aparte de V. Ex!', nobre Senador MaurO Benevides, que reconhece o tirocínio do Governador Miguel Arraes, p·ois S. ~ tem- um passado de luta em defesa dos trél,balhadores do
Nordeste, e V. Ex~, neste instante, está fazendo
justiça _ao nosso GOvernador. Muito obrigado'
pelo aparte de V. Ex"
As crianças são preocup-açã-o constante e
carinhosa do governo._ Devem ser educadas
para o dia e-o País de amanhã. Nelas pensando, o Governo crtou o "Programa recriança",
Que orienta ao adolesc:ente para o trabalho,
para o esporte e para o lazer, com_ uma complementação alimentar. O programa que foi
criado para 15. mil crianças, atende hoje 43
mil em 39 niunfclpios, empregando 644 professores_ e monitores. A vacinação estadual
contra o sarampo, a anti-rábica e a poliomielite
é_ um sucesso de quase 100% em todas as
campanhas.
___ O número de vagas na re_de_escolar pública
aumentou consideravelmente para 900 mil
é!lunos; 492 escolas fOram totalmente recuperadas, 19 çqnstruíáas_e_6_00 outras receberam
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r~staurados.

Entre 1987 e 1988, os investimentos do Esta-

do na área do ensino cresceram em 224%,
comprovando com isto ~prioridade da educação no Governo Arraes. __ _
O menor abandopado recebeu também

atenção do governo. CriOu-se o "Grupo contra
a violência ao ro~no_r",_ que está centrado.n_o
trabalho de prevenção e profissionalização.
O campo é também meta do governo Arraes. No campo está o sertão e no sertão os

pequenos, médios e grandes__aç_udes. Em 2_72
deles o governo realizou seu peixamento, ofe-.
recendo um outro tipo de alimentação às po-

pulações mais pobres _em 70 rn_u_oicípios. Era
o peixe que fa1tava nos açudes de Pernambuco.

Já nas regiões dos canaviais, c.omo em l1,.1z,
roças e hortas comunitárias foram feitas. As
famílias inscritas (110) no "Programa de revítalização económica de núdeos urbanos da
zona da mata" colhem da terra os frutos que
semearam. Há 16 outras áreas abarcadas por
este programa, distnbufdas em 1.600 bectares, terras liberadas pelas usinas que aderiram
ao programa do Governo: É a Zona da Mata
__
produzindo também alimentos.
Essas terras, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foram d~das por dezessels usineiros. Dezesseis usinas que viram nesse traba1ho do
Governador Miguel Arraes a seriedade, e aí
está o elo do capital e o trabalho, a colaboração dos industriais dO açúcar Qe Pernambuco, doando essas terras ao Governo de Pernambuco, que estão sendo ocupadas 'para a
a1imentação daquela mesma gente que trabalha naquelas usinas, É a seriedade de_um Governo que se impõe.
Para que a safra dos pequenos produtores
seja escoada, 300 quilómetros de estradas foram abertas em 47 municípios, além dos 131
quilómetros já existentes, _.com a drenagem
e as obras complementares em mais de 90
estrad;:.-: o..::1egando a lugares até então esque,..i..:vS. Mais da metade das estradas foram parcial ou_ totalmente recuperadas ao longo de
1.600 quilómetros.
O Banepe, nesses dois anos de Governo
Arraes, tem sido o sustentáculo dos pequenos
produtores rurais, para sua produção no campo. E 33.500 operaÇões de crédito foram efetivadas, superando tudo o que foi feito em quatro anos do Governo passado. Para este ano
recursos estão a1oc:ados para 100 mil operações para o plantio do milho e feijão. Em 1988
o Governo do Estado comercializou 1.250 ton
neladas de semente em 11 O municípios e distnbuiu 4ô0 toneladas de mandivas, reforçando
a cultura da mandioca.
Graças a essas providências todas, a produ·
ção de alimentos no Estado está aumentando.
Foram eletrificadas, em dois anos. 11.175 propriedades rurais e 50- Povoados. Mas a meta
de eletrificação, até o final do Governo, é de
vinte mil propriedades rurais. As propriedades
de até 1O hectares têm prioridade para a ener·
gia elétrica, pois são elas as m<nores respon·
sáveis pela maior produÇão de alimentos de
Pernambuco.

As cidades são pensadas através do "Servi_ço_ de Emergência em Vias Públicas" com
ambUlâncias. Este serviço_ está à Dispos1ção
das delegacias de plantão na Região Metropoljtana, com uma_ equipe de motorista e dois
auxiliares de enfermagem, para remover vítimas de acidentes. Este programa faz diminuir
o índice de vítimas fatais em acidentes.
A poluição mata os rios, o ar -e a vida hui-nana. O vinh_oto das usinas polui nossos rios.
Elas são Qs_çali;adas e já_~tão_ ~u!pad~ para
dar o_utro d~tino_ao vinhote poluidor. As estações depuradoras de Peixinhos e Cabanga es·
tão dimiriuiridó a poluição dos rios Capibaribe
_
e Beberjbe. _
_A luta pela terra é antiga e chegou à Região
Metrç.politana de Recife. Para minorar essa luta, o Governo muda a situação nos altos, nos
córregos e alagados, já que _os "latifundiários
urbanos" cobram aluguel do chão das favelas.
E 18 mil famílias, em Cas_a Amarela, estão
legalizando suas posses e quatro mil já receberam seus títuJ_os. No alto José do Pinho, duas
mil famílias assim também estão procedendo.
O Programa do Governo vai atender a 5.300
famílias em Brasília Formosa, a três mil famílias de Asa Branca, de Monsenhor Fabrício
e do Sítio das Palmeiras.
Com eficiência O Governo está resOlVendO
o problema da água. Um milhão de pessoas
passaram a ter áQua em suas casas. 700 quilómetros de canos for:;!m estendidos e recuperadas 77 estações de tratamento em to4o o
Estado. A água, em Pernambuco, deixou de_
ser privl1égio de alguns para ser o direito de
todos.
Quando o Governador Miguel Arraes tomou
posse do Governo de Pemal-nbuco sua meta
era fãl:er' o Estado desenvolver-se e crescer.
Há dez anos que Pernambuco tinha perdido
a liderança em projetaS aprovados pela St.idene. Agora reassumiu a liderança batendo o
Ceará em volume de inveStimentos e superando a Bahia em número de empresas em
implantação.
Por isso, peço que sejam transcritos, tambêm, neste meu pronunciamento, dados da
Sudene com respeito a esses investimentos.

O Sr. Jutahy Magalhães V. Ex" um aparte?

Permite-me

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito
prazer, nobre senador. __

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex" está
fazendo_ uma éj.nálise da_sítuação em relação
ao EstadO de Pernambuco, Estado que V. Ex"
tão bem representa aqui nesta Casa, e citou
que na· Sudene, por exemplo, Pernambuco
retomou- Um lugar que vinha sendo da Bah1a
e,- por coincidência, num momento em que
um baiano está à frente da -Sudene, mas um
baianO que segue uma -Orientação que- não
tem nenhuma ligação política com o Governo
do Estado da Bahia. Veja as coincidências:
V. EX falou do grandê trabalho que o Governo
Miguel Arraes vem realizando no setor de
abastecimento. Basta que- se faça um levantamentti do que Pernambuco tem recebido em
~nTios de O}~ para a área de saneamento
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básico, o que é devido ao Estado de PernambuCo, para Se ver o pronto atendimento à_s
necessidades da sociedade pemambucana.
AproveitamoS o pronunciamento de V. Ex" para fazer, mais uma vez. o protesto contra o
fato de que, no Governo Scirrney, ao Governo
do Sr. Waldir Pires, até o momento, não foi
dado um centavo _sequer _para serviços de saneamento básico, não se deu um centavo sequer para a construção de apartame-ntos ·ou
casas populares por parte da Praurbes, que
é õ nosso setor de; construção de casas populares na Bahia. Parabenizo Pernambuco por
estar ocupando o lugar a que tem direito sempre foi um Estado proeminente em nossa
região Nordeste_. AproveitO a bondade e a liberalidade de V. Ex.' para, por meio de seu- pro~
nunci~mento, apresentar o protesto da Bahia
à maneira discricióil.ária -com que ve·m sendo
tratada por parte do Governo federal, "Muito
obrigado.
O SR. NEY MARANHÃO- Tem razâo

V. Ex' quando diz que o Estado da Bahia é
um -dos estados que mais o Governo federa]
preJUdica. Aliás, a1ém da Bahia, são tainbém
os Estados do Rio Gi'ande do Sul e de Pernambuco. Nós, pernambucanos, Senador Jutahy
Magalhães, estamos praticamente cozendo
com nossa_s próprias linhas.
Q.aando V. EJcl' fa1a em protesto, em tudo
que se relaciona com o Governo federal em
relação à Bahia, o problema da Sudene é muito grave. Nos anos de 86 para trás, o Estado
da Bahia tinha uma liderança nesse investi·
menta e, coincidentemente, no Governo- do
Sr. Wa1dir Pires, é Lima prova evidente das
perseguições do Governo Tedefal ao _seu_es_tado, caem os investimentos no Estado da_Bahia_
nos anos de 87/88, de a(:gr4_o com os dados
da Sudene, que tenho em '11')àos.
Apóio e me solidarizo também com V. Ex!'
no que tange às perseguições do Governo
ao Estado da Bahia. Muito obrigado, Sr. Senador Jutahy Magalhães.
Prosseguindo, Sr. Pres_idente, o "Programa
de Expansão e Diversificação da indústria" já
envolve investimento de 1 bilhão de dólares.
Empresas (seis) estão sendo implantadas no
distrito industrial portuário de Suape e o desenvolvilTJento. do este1do ~stá. ~e interiorizando
com incentivos às indústrias de Garanhuns,
Carpina, Petrolina, Araripina e Caruaru. Com
o programa "Projetas Estruturados", que tem
convênios ·com Organismos nacionais e inter~
n<:Jcionais, tenta-se modifi~~r o perfil econõrnico de Pernambuco.
Critica·se,_ principalmente nos arraiais da
oposlção, que o Governador Arraes não tem
obra nenhuma de vulto a apreSentar, Como
tiveram os governos que o antecederam. Nos
governos anteriores, grandes obras como o
início do porto de Suape, gra'ride SOnhei da
gente pemambucana, a barragem de Botafogo que levou o abastecimento de ágUa pará
múitos munidpícis, e a irrigaÇão do sertão.
Realmente grandes _obras, obras de vUlto,
ob_ras que permanecem.
Mas t~mos- UJ!la resposta para os que criticam o Governo Arraes por não ter realizado
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qualquer obra de vulto. Nos govemos anteriores ao de Arraes, o Brasil ViVia numa ditadura,

que durou pouco mais de vinte anos. Era bem
menor a inflação daquele tempo. Havia dinheiro sobrando para investir, dinheiro este muito
responsável pela nossa impagável dívida externa. Os governos anterlores foram aquinhoados com multas verbas que o governo Central
lhes enviava. Assim, puderam eles realizar
obras de vulto. Mas foram obras voltadas para

a classe média e a classe rica.
No Governo Arraes_ túdo está_ sendo dife-

rente. Não há dinheiro sobrando, a inflação
é ga1opante e o Gove"ri1o Central não envia
para Pernambuco as verbas federais a que
Pernambuco tem direito. É a perseguição
mesquinha contra um governo do PMDB, es-

sencialmente popular e democrático.
Se, sem contar com as verbas federais a
que tem direito, o GovemoArraes é tão eficiente, o que não realizaria este Governo com o
dinheiro farto que os sovemos anteriores tiVeram do governo central?
Na impossibllidade de contar com grandes
somas para administrar, o Governo Arraes administra como pode, com o dinheiro que tem.
Como é um governo erYJinentemente popular,
para o povo e os mais necessitados se voltou
ele. E para esse_ povo tem realizado enormemente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, '"Pernambuco é um estado pobre, atingido em profundidade pela crtse econôrnica e social presente
em todas as regiões do País".
_
Sem ajuda dos podéres fnaiores, o Governador Arraes nesses dois anos, cortando todo
o gasto supérfluo, administrou sua pobreza
e suas carências e faz de Pernambuco um
estado governado, administrado, com obras
essenciais espalhadas por todos os cantos,
dando maior atenção às prioridades de um
povo sofrido. Faz uma grande administração
que serve de exemplo para governantes de
outros estados.
Pernambuco, hoje,_está em franco progresso. [maginemos nós o que não seria de Pernambuco, se o governo do estado recebesse
as ajudas federais a que tem direito.
Daqui, nossos parabêns ao grande Governador Arraes. Seu governo é a certeza de que,
apesar de todas as dificüldades, incompreensões e crises, a esperança existe e está de
pé e, o Brasil é possível e ainda tem vez.
O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. Ex"
um aparte, nobre Senador Ney Maranhão?
O SR-I'IEY MARANHÃO -

Ouço V. Ex•,

nobre Senador Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito - Caro Senador, tive
a oportunidade, neste início de ano, de visitar
o Estado de Pernambuco pai- duas vezes e
gostei imensamente. Visitar Pernambuco,
principalmente passando por Recife e Olinda,
é bom para aquecermos a brasilidade, o patriotismo e o civismo. Também gostei de estar
como 'Político em Pernambuco, Sr. Senador
Ney Maranhão, para ver que lá há um Governo
competente e sério que ordenou bem o Estado e que a economia lá está funcionando graças, principalmente, a competência do Sr. Go-

vemador Miguel Arraes. Além de perceber o
desenvolvimento daquele Estado e fazer uma
bela viagem, através das estradas dali, quando
tive a oportunidade de ir a Nova Jerusalêm
assistir àquele espetáculo extraordinário da
encenação da Paixão de Cristo - e aquHo
é Uinaco!sa _di! que o Brasil se orgulha, eu
não sabia que era daquela grandiosidade.
O SR. NEY MARANHÃO - Não existe
no mundo espetáculo como aquele.
O Sr. Ronan Tito - E é uma beleza de
têcnica e de arte. De maneira que voltei de
Pernambuco corno sempre volto de lá: robustecido no meu patriotismo e na crença deste
País. Pernambuco é ó berço da história deste
País. Qu~ntas coisas nasceram ali, mas voltei
prindpafmente satisfeito por ver que os nossos
-lídereS; -príhcipalrnente aquele extraordinário
líder pernambucano, o Sr. Miguel Arraes, está,
como sempre esteve, "fiáne à frente do Estado,
dando, ali, um d_iapasão de seriedade, de honestidade, de probidade e, principalmente, de
competência administrativa. Parabenizo V. EX
pelo discurso que faz e, principalmente, pelos
assuntos que enfoca. V. ~ enfocou, também,
a -aMaa externa. Este País está como um homem esquálido, no chão, com lmia- pedra de
meia tonelada no peito sem poder levanta-se
- essa meia tonelada é a dívida externa somoS J)ffsfOneiros- da dívida externa, por ela.
Somos governados, embora alguns representantes -do capnat estrangeii"o, que existem até
no Ctmgressõ- NaciOnal, argumentem que
não. Al~furis porque foram os responsáveis,
se é que podemos chamá-los de responsáveis
por essa dívida desmedida. Essa divida que
teve a irreSponsabilidade e a leviandade de
ter sido assumida, inclusive, com taxas de ju·
ros flexíveis para ficar ao talante do credor
determinar qual seria o percentual. Coin isso,
repito, estamos prisioneiros. Mas estamos vendo governadores, como Miguel Arraes, que
estão mostrando ser possível governar o Estado, mesmo com a opressão dessa dívida. Parabenizo V. Ex~. que, como sempre, nobre Senador Ney Maranhão, vem à tribuna para trazer
assuntos da maior importância. Agradecido
pelo aparte.

OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Senador Ney Maranhão, em primeiro lugar, a
Presidência comunica a V. ~de que seu tempo está encerrado há dez rn_inutos.. Portanto,
peço que conclua o seu pronunciamento.
O SR. NEY MARANHÃO- frei concluí-lo
o mais raptdamente posslvel, mas permita
V. Ex!' que eu dê uma respo~ ao nobre lider
do PMDB a este aparte tão importante sobre
o Go.ve_mo de Miguel Arraes_ de Alencar.
-Nobre Senador Ronar1 Ti~o, V. Ex•. quando
fala na dívida externa, tem toda razão. V. f:x\1
está vendo o exemplo do Governador Arraes,
no que concerne ao fmanciamento do pequeno e méçlio produtor. É o caso das pequenas
e médias empresas neste Pais que estão quebradas. Elas vivem de _teimosa que são e da
ajuda, do beneplácito das grandes empresas.
Temos o exemplo de Formosa, um país que
é a metade de Pernambuco, com 36 mif Km 2,
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tem a terceira reserva cambial do mundo. A
primeira, a Alemanha; a segunda, o Japão,
com 86 bilhões de dólares; a terceira, a República de Formosa, com 81 bilhões de dólares,
mas com uma diferença: o Japão terri 130
milhões de habitantes, e Formosa, 20 milhões.
O segredo é a pequena e a média empresas.
Elas são o sustentáculo, a espinha dorsal da
economia desta Nação. E nós, aqui, estamos
reconhecendo que as pequenas e médias empresas estão quebradas, mantidas apenas as
grandes.. Estamos vendo, no Estado de Pernambuco, o financiamento do Bandepe ao
pequeno e médio empresário. São eles que
estão dando sustentação à alimentelção no Estado de Pernambuco.
Muito obrigado pelo aparte de V. EX-, neste
instante, provando como V. ~. Uder do maior
Partido, neste Plenário, atesta a seriedade do
Governo de MiQuel Arraes. Muito obrigado!
Concluindo, Sr. Presidente, nossos parabéns aO grande Governador Miguel Arraes. O
Governo -de S. Ex!' é a certeza de que, apesar
de todas as dificuldades, incompreensões e
crises, a esperança. existe, está de pé e que
no Brasil ainda é possível ter vez.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. 1YEY MARANHÃO EM SEU DISCURSO,

'Recife - Depois de percorrerem as pfinci..
pais ruas do centro de Recife, aos gritos de
"queremos reforma agrária" e "chega de fOme
e de miséria", cerca de três mil trabalhadores
rurais entregaram ao governador Miguel Ar·
raes um documento reivindicando a abertura
de frentes de trabalho, cestas_ de alimentos
e terras para os 80 mil agricultores que estão
desempregados por conta do perlodo _da entressafra, na área canavieira de Pernambuco.
'Vocês sabem que as portas do governo
estão sempre abertas para os trchalhadores
que reivindicam ordeiramente e a ... fÇ>rma
consfruHVa",-di55e Arraes, garantindo que
apoiará a luta dos traOOlhadores, "pois ela foi
sempre -t{av"ada com sensatez e realismo".
Aproveitou para agradecer aos canavieiros a Zona da Mata é um forte reduto eleitoral
do governador - o apoio recebido em 62,
82 e 86. "Gãranto que vocês não serão traídos", disse.
Reivindicaçõe? -:- Informado sobre a passeata dos trabalhadores rurais, o governador
comunicou aos seus Secrt::tários que receberia
uma comissão e falaria com os manifestantes
da sacada do palácio do Campo das Princesas.
Por isso, logo pela manhã, foi providenciado
um potente sistema de som, e colocado na
calçada do palácio, enquanto três microfones
foram ligados na varanda do primeiro andar.
Mas, assim que os trabalhadores chegaram
à Praça da República, todo o esquema foi modificado; Arraes resolveu receber uma comissão formada por representantes de 47 sindi·
catos rurais e ouviu do vice-presid€rite da confederação Nacional dos Tr~balhadores na
AgricultUra (Contag), Josê Francisco da Silva,
as reivindicações dos agricultores desenipte-
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gados. No documento entregue a Arraes, os

Além das_ frentes de_ trabalho e cestas bási-

líderes dos canavieiros informaram que a situação é muito diffc[] por c_onta da entressafra,

cas de alimentos, os agricultores pediram ao

e lembraram que, com o alto desemprego,
"usineíros e fornecedores de cana aproveitam
para pagar salários abaixo do l:JUe é permitido
por lei, além de instituírem a semana de cinco
dias, dispensa em massa e o descumprimento
total da lei do sítio".

governador que faça gestões junto à classe

patronal para estancar o fluxo de dispensas
de trabalhadores e também junto à Delegacia
do Trabalho para que fiscalize o cumprimento
aa conVenção coletiva de trabalho em vigor.
Depois de ouvir os fntegiantes da comissão,
Arraes desceu para falar com os trabalhadores
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e dispensou até a segurança pessoal. No final,
disse quE> não mudou sua tãtica com relação
aos manife~tantes: "Quando_eles vêm ordeiramente e trazem sugestões, nós recebemos. •·
Ressaltou que o caso dos trabalhadores rurais
é diferente de algumas manifestações mais
exaltadas: "Não podemos deixar que 80 mil
trabalhadores passem fome."

PROJETOS APROVADOS PELA SUDENE. NO SISTEMA

( 1987 e 1988)
1987

1988

Natureza
Número de
P_rojetos

do

Projeto

Investimento Total
(NCz$ 1.000,_00 ~reço_s de J;m./89)

Número de
Projetas

Investi111ento Total
NCz$ t:g~~_.OO (preco_s de_ J_an.f~o~)_

Implantação

11

423.514,6

17

2sa. 169.4

Amp 11 acão ou
Modern i zacão

3

11.11.13!,3

6

788-184,9

lmp lantação

24

221. aos._4

13

130.595,4

7

13"9.022,3

2

- 56.063,6

Bahia

Ceará
Ampliacão ou
Moctern i:z-ação
Implantacão
Pernambuco
Ampl iacão

~}23, 7

1.
33

95_, Jq_2.,.4
242., 307 ,.6

ou

Modernização

63.672, 1

FONTE: Relatôrio lfJN 729-A, emltldo erri-28-3-89- Sudene/DÀl

Sr. PreSidente, creio que V. Ex' e toda a Casa
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADo·
RES:
.
já sabem a razão pela qual mais uma vez me
levanto para solicitar adiamento desta matéria,
Áureo Melo - Jarbas Passarinho - João
Castelo - José Agripino - Mauro Borges - -Porque os entendimentos ainda não foram
concltifdos. 'ASSitTI; Peço a V. Ex' que, ouvindo
- lrapuan Costa Júnior :.... Roberto Campos
o Plenário, adie a votação desta matéria.
-Jorge Bomhausen -José Paulo Bísol.
O SR. PRESIDENTE (l_ram Saraiva) - A
OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-Es-Presidência atende ao pedido de V. Ex• Fica
tá fmdo o periodo destinado ao Expediente.
adiada a apredação da matéria.
Passa-se à
ltem2:

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE" LEI DO DF
N• 5, DE 1988

in fine, da Resolução
n• 157, de 1989)

(Art. 49

Votação, em turno único, do veto parcial aposto ao Projeto de Lei do DF no
5, de 1988, que dispõe sobre os vencimentos dos Conselheiros, Auditores e
Membros do Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Parte vetada: art.

4~.

A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária anterior.
Em votação.
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram. Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Maga1hães, pE>la ordem.
OSR. JCITAHY MAGALHÃES (PMDBBA Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Discussáo em turno únicO, do Projeto
de Lei da Câmara nç 19, de 198.5 (no
2.789/83, na Casa de origem), que dá
o nome de "Guarulhos" aq aeroporto em
cOnstrução no munidpío paulista do
mesmo nome_ e detennina outras providências, tendo
PARECER f AVORÃVEL: sob n• 403, de
1985, da Comissão

-de Transportes, ComuÍllcações
e Obras Públicas.
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão ordinária do dia 28 de março último,
tendo a dlst::ussão adiada a requerimento do
Sr. Senador Leopoldo Peres.

- Em discussão o projeto, em tumo único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Si's:. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
A matéria irá ao arquivo, feita a devida CO·
munlcação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o projeto rejeit.3do.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 19, DE 1985
(N9 2.789/83, na "CaSa de -Origem)
Dá o nome de "GuariilhÕs" ao aero-

porto em construção no Municfpio paulista do mesmo nome e determina outras
providências.
O Con~o Nacional decreta:

Art. 1 ~ É dado o nome de "Gua-rulhos"

ao aeroporto em construção no Município
paulista do mesmo nome.
Art. 2o ESta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivªl- Está esgotada a matéria constante da Órdem
do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Luiz Maya.
O SR- ANTÔNIO LOIZ MAYA (PDCTO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, há fatos que fazem
realmente história e, por isso merecem ser
registrados.
Hoje, na qualidade de Senador do Partido
Democrata Cristão, cumpre-me fazer uso c!esta tribuna, que é das mais conceituadas deste
País, para anunciar e registrar nos Anais do
Senado Federal, dois fatos que nas datas de
ontem e de antes-de-ontem, fizeram história
nos umbrais do PDC.
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Os órgãos da imprensa falada, escrita e tele·
visada divulgaram quarta-feira passada a decisão firme da Executiva Nacional do Partido
que, em reunião çonjunta com as bancadas
do Senado Federal e da Cãmwa dos Deputa-

fato, pois, que merece destaque especial e
registro nos Anais desta Casa.
Era o registro que queria fazer, Sr. Presidente:
Muito obrigado.

dos, em face da pretensa filiação do Presidente
O SR. PRESIDENTE -(Iram Saraiva) da UDR, Dr. Ronaldo C~iado, no Partido, atraCon~e:d.o_ a palavra ao nobre Senador Olavo
vés do Diretório Regional de Goiás, determina
Pires. (Pausa.)
a imediata sustação da proposta de filiação
e, se necessária, impugná-la juridicamente.
S. ~ não está presente.
A decisão foi tomada com base no que de- _~-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
terminou a pré-convenção partidária, realizada
Benevides.

em 23. de fevereiro de 1989, segundo a qual
um dos requisitos fundamental.s da Carta· de

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -

Brasília,. consiste em possuir o postulante à.
filiação partidária rio PDC "história política.
que demonstre efetiva militância na defesa das causas sociaf.s e seu cOmpromiSso conl a
transformação da sociedade, na busca de
mais justiça, sem pr-eScindir da liberdade".

CE1'ronunciaoseguintediscurso.)-Sr.Presídente _e Srs. Senadores, o Ceará perdeu, on·
téin,-um de seus mais ilustres filhos, o Profes~
sot -José Vai divino de Carvalho, intelectual de
méritos comprovados, com assinalados seMços ·prestados à comunidade.
Desde jovem, formado em Ciências JurídlA ~ecutiva ~a:ional_ do_P~C. ao an~lisar
cas e Sociais pela tradicional Faculdade de
?I pedtdo de flitaçao d_o Prestdente da ~~R, Direito de- Fortaleza, o extinto ingressou no
J~ gou que o mesmo nao preen~he a_s :_Xlgen- - maglstérlo, dedicando-se, com bn1ho_e proficaas do Pr::'fama da ~emocrac1a Costa. tamciência, ao ensino de 2o grau, lente que era
pouco sati~ ~ tai~equtSito. . .
. ___ d0$_mais renomados da Língua Portuguesa.
~e postCIOn~ento d_ec!SIVO d_a Exec~~~a
Sucessivas gerações, no Colégio Cearense
N~c'?nal repercutiu posi~vamente na _op;mao
e no Instituto de Educação Justiniano de Serpu~hca, co~o r~firmaçao de seus_ pn~cplos pa, entre outros estabele<:imentos oficiais e
bás~cos de J~Sti_ça social e d~ ~oltdane~ade
privados, tiveram o privilégio de haurir os ensi-hu ana e cnstã, em bases soltdas de hber: - namentos do insigne mestre, que pontificava
dade.
_
.
na cátedra, pela erudição de seus conheci·
.!ato f~~- O PDC_ s~ consolidar pera~~ a
mentes e pel_os métodos didátic:os atuãiizados
0 Pifl!ao pú tca brasüeJra.
_ de qlle :e utilí~ava, Sendo, por_ isso, uma das_
, pois, um fato que merece_regl~tro, sobre
exp-ressoes maJores da categona a que pertentuo n~ Casa do Congresso Nac1onal.
ceu-durante quase quatro décadas.
O segundo fato ocorreu ontem na Odade
de São Luís, Capital do ~do do Maranhão.
. üder catóJLco de projeção, integrou d':lrande
Certamente os órgãos da imprensa na<::iona1
dilatado espaço de tempo a conceituada
estão fazendo hoje o seu registro como de
União de Moços Católicos, de cuja diretoria
fez parte, em inúmeras reeleições, com9 oraimportância e relevãnôa.
Este mesmo fato gostaria de re9istrar, hoje, ~ ~-dor ?flcial da referi~a entidade.
Ah, eu o conbeo de perto, aconselhéJndonos Anais do Senado Federal.
me -com el~ nos momentos_ de gr~nd:s _deci,Para gaúcho do Partido e de sus integrantes,
a Executi_ya Nadon;;tl se reuniu na tarde _
sões e ouvmdq sempre onentaçao Juctda e
noite de ontem, no Palácio dos_Leões__. na_quela _Sábia, que procurava seguir, na convicção de
Capital, para receber a filiação do erotnente· --que-palmühariaatrilhadacorreçãoedadi_gniGovemador do Estad9, Epitádo Cafeteü:a, que
d_ade..
. .
.
,
assinou a,s ficha~ s9b os aplausos gerais de
Af~1~o às atiV!dad:s culturats, pertencia José
seu secretariado e de Importantes segmentos
Valdivino àA<:ademta Cearense de Letras, o<:uda sodedade local.
panda a _cadeira n" 11, que tem como patrono
Conjuntamente com osr:GovernadOrCafe- a inolvidável figura de Barão de Studart, bem
teira assinaram _as fichas de filiação nO PDC
c~o:à-Academia Cearense de üngua Portu·
7 Deputados Estç~.duaiS, VereadoreS lídereS
guesa, ao lado de outros destacados vultos
dos nossos círculos literários.
políticos do E-stado do. Maranhão, indusiveS
Prefeitos. São cerca de 2Q noVos _membi-cis.
· Como autor de vários livros, entre eles Cora-

?

e

ção, Tardes de Sol, O Perigo da Çoeducação
O fato é relevanfe em s-eu significado políti- _ e A Poética do Padre_ Antônio Tomás, aquele
co, que fez crescer em quantidade e qualidade -ihesquectvel amigo cultivava a poesia ·pa-mao Partido Democrático Crtstão.
siana, c:om a preocupação formal e a linguaPara prestigiar o ato s_olene de fliiaÇão eStivegem nobre, escreVendo sobre temas perenes
ram presentes os Governadores dos Estado$ ___e. circunstanciais, sémpre ao_ influxo de uma
do Tocantins, Siqueirá Campos; do Amazo~
superior visão do mundo e de sua compronas, Amazonino Mendes; os 3 Senadores do ~ -~~a fé, que jamais desprezou nos momentos
Estado do Toçantins; 6 Deputados Fedei-aiS
mais dtffceis da vida.
Não foi um escritor _que dtsputasse as _glódo Partido; um representante da Assembléia
Legislativa do Amazonas, além dos membros
rias e as altanarias da literatura. Isso se deve,
_
da Execu!ivct_[')13-donal.
em grande parte, à humildade natural de seu
O Partido D_emocrata Çristão continua, asespírito, voltado permanentemente para as
sim, sua trajetória de consolidaçi3o, de exp~ii~_ preocupações mais eternas e .menos munsão e de_afirma_ç:~o perante_ a opinião pública,
danas.
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De sua saudosa e inseparável esposa, Adamir Leitão de Carvalho, recebia a inspiração
para toda a sua i_J)ces_sante atue.ção como homem de pensamento, jornalista primoroso
que era, escrevendo nas páginas de O Nordeste - órgão da Arquidiocese - artigos e
crónicas sobre temas palpitantes, reunindo
apreciável número de leitores a5$íduos.
· José Valdívino de Carvalho, o cidadão honrado, o professor brilhante, o intelectual qualifi·
cada e competente, o Jornalista de estilo fa_sci·
nante, o -líder que irradiva contagiante bondade, o amigo leal e didicado que enobreceu
o nosso Estado, constituiu-se em exemplo para os contemporâneos e os porvindouros.
À sua memória imperecível rendO, neste instante,__ o tributo comovido da _minha profunda
admiração e saudade.
(Durante o discurso do Sr. Sen.- Mauro
Benevides o $r. Sen. Áureo Mel/o deiXa
a cadeírp da Presidência-que ê ocupada
pelo Sr. Sen. Pompeu de Sousa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edi~
son Lobão.
OSR.EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pro-

nuncia o seguinte discUrsO. Sem r~são do
orador).-Sr. Presidente, Srs. SenadOreS: Volto a esta Tribuna, Sr. Presidente, Para reiterar
o apelo que fiz há dias ao Ministro da Previdência, às autoridades federais e ao Governo
do meu Estado, no sentido de qUe .Promovam
uma assistênciª bem maior d_o que vem sençlo
dada aos munidpios maranhenses, hoje submetidos a intensa dificuldades, em razão das
chuvas que ali caíram.
-..
- --0 Munidpio de Bacabal e~tá com_fri"á:is -de
seis_míl_Qesabrigados. A Cruz Verrne_Ihã: já se
encontra no local, dando uma razoavel _assistência aos maranhenses infelicitadOs por este
acidente que, no momento, acossã. a(]uela região do Estado do Maranhão.
O Município de Pedreiras é outro., já com
mais seis mil desabrigadoS. Até a assitênda
médica começa a escassear, em rw.ão, também, das dificuldades das internações que n_ão
são autor~adas pela Previdência.
-Portanto, deixo aqui o meu apelo ao MiniStro
da Previdência e ao Governo do Maranhâ, para
que toda esta assistênda seja levada com rispidez. tanto a Bacabal _quanto a P_edreiras. no
meu Estado.
Era o ~e tinha a dizei, Sr. Presid~nt~0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
~COncedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.
O SR. lEiTE CHAVES PRONUNCIA O
SEGUINTE DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISÁO DO ORAl)OR_. SE;RIÍ
PUBUCADO POSTERIORMENTE

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-ConcedO ·a palavrá ao h obre Senador Jose
Paulo Bisai, Pai-a um·à explk:ação pessoal.
O SR- JOSÉ PAULO BISOL (PSDB -

RS. Para uma expli<~ação pessoal. Sem revisão
do orador) -Sr. Presidente e Srs_. S~nadores.
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de relator, transcrevendo, lpsis /J'tteris, o que
fidos para a solução dessa questão da lei de
consta da Medida Provisória n 9 43, concedengreve.
d() tudo o que o _9ov_emõ tinha pedido. Esse
Mas ocorreu isso, e talvez pela preocupação
projeto Já está na Camàra dos Deputados para
do Presjdente da Comissão de Constituição
votação, já Icif aprovado no Senado Federal.
era do meu conhecimento, eu era relator da
e Justiça e Cidadania de apressar, em vista
Fala~se _que está num corre-corre para ater:íder
matéria correspondente ao projeto de lei do
dessa notícia de que o Governo iria baixar
às medidas provisórias, a questão de como
Senador Jarbas Passarinho,_ e estou com o
uma nova medida provisória para começar
deve ser feita a tramitação as mesmas par.;J
relatório pronto, no meu gabinete, já há aJgu·
a ter vigência a partir da data de sua pub!icapodermoS votar essa Medida n 9 43, para nãO
mas semanas. Até solicitei ao Presidente da
çào, então a preocupaÇão do Legislativo, atra.
perde_r: o prazo amanhã, como se isso fosse
Comissão que designasse o dia. E, ainda on~
vês do Senado, era a de apresentar uma pro~
tem, em conversa com S. EX sobre a data - -- lJI"i'la situação de difícil solução. Mas não! Há
posta de solução para esta questão, que é
um projeto aprovado pelo Senado Federal,
eu disse-lhe que no dia escolhido não seria
das_ mais graves que estamos atravessando.
que está na tâmara dos Deputados, e a CâpossíveJ o meu comparecimento porque já
Hoje (ai dito, escutei. um final de discussão
mara po-de Votá-lo, no momento em que qui·
houvera assumido um compromisSo para o
Coffiissão de Constituição e Justiça e Cida~
ser, e levá~lo à sanção presidencial. Aprovar
dia designado. Evidentemente houve um gadania, e a -grande preocupação qual é? Em
tudo aquilo que foi pedido pelo Governo.
nho para o Senado, porq-ue resultou na escoprimeiro lugar, respeitar o que está escrito na
lha do Senador Leite Chaves, que é uma pesConStituiçãO. Bem ou mal foi o que votamos;
O
problema
que
vejo,
Sr.
Presidente,
é
que
soa muito mais competente, muito mais intelifoi o aprovado pela grande maioria do Con~
infelizmente nós próprios desconhecemos o
gente, muito mais lúcida, muito melhor prepagresso Nacional, quando no seu papel de
que
acontece
dentro
do
Congresso
Nacional.
rada do que eu para a matéria. Entretanto,
constituinte. Em segundo lugar, e~t,abelecer
Pouca gente se preocupa em ouvir; todos deeu não posso deixar de fazer o registro. fui
as exc:eções que a própria Constituição deter~
sejam
ser
ouvidos,
mas
poucos procuram ou·
designado relator da matéria e não sei porque
-'mina.
vir o que se passa com outros. _
trâmites, em que condições, não conheço
Ar é um papel no qual devemos ter o maior
Mas, Sr. Presidente, já houve essa tramita~
muito essa Puro-cracia do Senado, mas de recuidado para não transformarmos as exce~
ção. E comO esta, agora, vemos ·o quê? O
pente sou surpreendido com a notícia. EStou
ções numa forma de derrogar aquilo que foi
Governo federal pretender mandar outra meperplexo com o encaminhamento} Estou com
votado, de tirar não as dúvidas, mas de fazer
dida provisória para tratar do assunto lei de
o relatório, perdi meu tempo, não vejo razão
com que não prevaleça o que foi votado pela
greve. E aqui o Senador M_arcondes Gadelha
para isso. Se alguém houvesse conversado
Constituição. As exceções serão amplas e tira~
ã mostrar que o Governo federal estava pacomigo, explicado, mas isto não ocorreu, tudo
rão o direito amplo de greve dado pela Conscientemente aguardando uma manifestação
foi feito à minha revelia, só porque eu não
tituinte.
do Legislativo.
compareci a uma sessão. E eu me considero
_É preciso haver um cuidado muito grande
Realmente, o Legislativo deveri~ ter até se
- não sei se estou equivocado, quem sabe
para se saber até onde chegar com as exceantecipado, por um tempo maior, para resolvamos fazer a veríflcação disso - eu me con~
ç:Qes, que são necessárias e são, também,
ver essa questão da lei de greve. Concordo
sidero um dos senadores mais assíduos, tanto
çç;>I}stitucionais. Por isso.é que precisamos não
com isso. Acredito que, no regime democráaqui no plenário, quanto nas comissões. Fiz
tico em que -·estamos atraVessando, existe
ãpenas do trab~ho daqueles que estão envolesse registro para que não passasse, em bran~
vidos mais diretamente na Comissã_o de Conssempre no nosso Congresso Nacional ou no
cas nuvens, um desvio burocrárico que não
tituição e Justiça e Cidadania. Precisamos do
P~rl51mento uma ação de lideranças de gome parec_e correto.
·-trabalho de todo o Senado, ·com todas as suas
verno.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sóusa)
sugestões, a fiJTl de che9armos na próxima
E. aqui, o que temos visto no cenário nacio- semana,
na próxima quarta~feira, com essas
--A Mesa gostaria de se comunicar com o
nal? É que eStamos sem lideranças de gover~
nobre Senador Paulo Biso!, sobre o assunto.
sugestões já todas encaminhadas para pbder~
no, sem termos com qüem COnversar, sem
A Secretaria da Mesa está me dando a informos votar na Comissão de Constituição e Justermos com quem tios interesSar para solucio~
tiça e Odadaniã a proposta a ser enviada ao
mação que este eventual ocupante da Presinar as questões, que possam fa1ar em nome
dência ingnorava e que está apurando, exataplenário para uma deliberação posterior:
do Governo. Porque essas propostas também
Então, era essa a preocupação que _eu tinha
mente, em qual sessão, se ontem ou anteon~
poderiam surgir de uma negociação incluindo
ao encaminhar este prOnunciamento de final
tem, foi aprovado requerimento pedindo a tra~
os elementos do Governo para propórem, em
de tarde.
mitação conjunta, e se esse requerimento foi
nome do Legislativo, as medidas que se fizessubscrito, inclusive, pelo Senador JarDas PasO Sr. Marcondes Gadelha - Permite
sem
necesSáifas é íSào não tem ocorrido. É
sarinho. Esta é a informação que me está senV. ~ um aparte?
uma omissão total por parte daqueles que por
do fornecida pela Secretaria da Mesa. E o Pre~
venfura venham- a representar o Governo no
sidente Cid Sabóia de Carvalho participou, jusLegislativo.
O SR. JOTAHY MAGALHÃES ~Antes
tamente, desta articulação, para a tramitação
Nós vimos vários vetos serem derrubados
de encerrar, concedo o aparte ao meu nobre
cornjunta.
_
e eu ouvi, lá no Congresso, no Plenário do
colega e Uder do PfL, Senador Marcondes
Com a palavra o nobre Senador Jutahy Ma~
Congresso _Nacional, que faltava interlocutor
Gaâelha.
galhães.
do GõVemo- p-ara se-evttar aquela derrubada
O Sr. Marcondes Gadelba- Nobre Semaciça dos vetos presidenciais. E faltava, real~
nador, eu s6 que"iia repor alguns pontos de
O SR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDB- - mente tém fartado.
seu pronunciamento quando V. Ex"' diz que
BA Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Mas, Sr. Presidente, vimos aqui a discussão
não há liderança do Governo na Casa, não
Srs. Senadores. hoje, o Correio BrazilíeiJse pusobre o problema da lei de greve. Penso, Sr.
há diálogo possível, não há interlocotor. Quero
blica esta nota:
__ Presidente, que temos, realmente, a obrigação
lembrar que existe liderança do Governo na
"'Queda da Medida Provis_ória 43 presde apres~ar o estudo dessa matéria.
Câmara e no Senado. Essas lideranças têm
siona Uderes atrás do acordo.
Larn_ento o que houve - conforme foi dito
nome. O Líder do Governo aqui é o Senador
Rachid Saldanha Derzi, e na Câmara dos DeOra, Sr. Presidente, veja como as colsas cor- . aqui pelo Senador José Paulo BisQL- porque
S. Ex' inerece de todos nós apenas a conside~
putados, o Deputado Luiz Roberto Ponte. O
rem aqui no Congresso. Essa Medida Proviração e o respelto, maS a admiração pelos
fato de terem sido derrubados alguns vetos
sória trata da prorrogação daquelas questões
seu$_ conh.ecimentc?.s jurídicos e a certeza de
do Presidente da República encaramos como
relacionadas com os Ministérios militares.
que c.oin ãs- suas preocüpações soCiais feríaum fato rigorosamente _democrático, uma fa~
Nós, aqui, no Senado, VotámOs um projeto
mos, também, uma proposta aperfeiçOada
cuidade do Congresso Nacional de rejeitar vede autoria do Senador João Menezes, com
que traria, talvez, maiores ou melhores benetos. Agora, não se pode, nunca, dizer que esses
um substitutivo deste senador na condição

com a mato r brevidade possível eu quero fazer

um registro que deixa considerada a minha
estranheza com relação ao andamento do projeto reladonado com a greVe. Porque tanto

-na

1580

Sexta-feira 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

vetos foram rejeitados por desconhecimento

do pensamento do Governo, por falta de interlocutor. Não, o pensamento do Governo estava explicitado nitidamente no próprio veto. Se

o Senhor Presidente veta wna matéria é porque Sua Excelência claramente se opõe àquela matéria; se o COngresso reSolve derrubar
o v~o. não pode responsabilizar a outra parte

que foi vítima da derrubada por omissão ou
colsa que valha, porque a vontade estava expressa nitidamente no próprio ato de vetar.
O conhecimento do-Pensamento do- Governo
não poderia ser sonegado a ninguém, uma
vez que estava bem explicitado no voto. No
mais, acho que o COngresso derrubou certos
vetos em muitas circunstâncias, numa tentativa de agradar a maioria e, de certa forma,

pensando muito mais em manter essa má-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a colaboração de V. Br' ao meu pronunC!a:mento para tentarmos elucidar esta ques·
tão. Agora, acho estranho, Sr. Presidente e
Sr. Senador Marcondes Gadelha, o que se falou nas questões dos vetos. Estou repetindo
o que ouvi no Congresso.
~ na questão dos vetos, assisti- porque
tenho o hábito de ser freqüentador assíduo
das sessões em que há dedsões e votações
a efetuar - verifiquei que o üder do Partido
do Senador Marcondes Gadelha, na Câmara
ao orientar o voto de sua bancada, contra ~
veto, -disse que estava acatarido a palavra do
Ministro da Justiça, que lhe tinha pedido para
votar contra o veto.
O Dr. Sepúlvedã Pertence, futuro Ministro
do Supremo Tribunal, também esteve aqui
no Congresso, na sua qualidade ainda de Pro·
curador-Geral da República, homem da confiança do Executivo, para mostrar as razões
por que os vetos deveriam ser derrubados.
Então, como é que o pensamento do Gover·
no estava claro, se o Ministro_ da Justiça defende a derrubada do veto, se o Procurador-Geral
da República defende a derrubada do veto?
Qual é o pensamento do Governo?
Perguntaria - não estou dizendo que aqui
não há um Uder do Governo, não é isso, há
um Uder do Governo, eu o conheço, é o meu
amigo, meu colega Senador Rachid Saldanha
Derzi. Mas pergunto, nesse caso especifico,
inclusive, da questão da lei de greve, apontewme qual o trabalho das Lideranças do Governo na Câmara e no Senado para apresentar
-como proposta para a solução desses problemas? Ou uma proposta sequer para isso? Não
hã.
Então, não há esse trabalho que considero
que é próprio das democracias, de um trabalho conjunto, de Governo e Oposição, para
encontrarmos uma solução em termos de um
interesse nacional. Mas aqui se faz o trabalho
do Legislativo e depois o Executivo se queixa
do trabalho do Legislativo e fica como fica
o Consultor-Geral da República a fazer gozações a respeito daquilo que é decidido no Conw
gresso. Eu s6 lastimo que, às vezes, ele até
tenha razão em algwnas coisas, mas normalmente não tem.

quina estatal ampliada como se encontra,
manter o status quo, do que aceitar qualquer
tentativa de modernização, de enxugamento
da máquina. Esse é um dos nossos vícios
gue mais adiante-seguramente vamos corrigir.
Ãmedida em que o Congresso vai assumindo
a -consciência do seu poder, da sua capacidade de decisão, de que ele pode mover as
coisas e modificar a vida no País, o Congresso
vai-se sentindo cada vez mais responsável e
tenderá cada vez mais a decidir dentro da lógica, da racionalidade e da economicidade. São
alguns tropeços da retomada de poderes do
COngresso~ mcis que, com o tempo, teremos a natural correção de rota, e ninguém vai se
sentir acanhado ou intimidado de votar contra
posições demagógicas, posições que aparentemente interessam à maioria, mas que, na
evarn a um solapamento da consciência da
economia dO Estado. No mais, nobre Senador, estamos de pleno acordo. Solldarizo-me
também com V. Ex" quando ressalta o papel
do Senador José Paulo Bisai. Confesso que
também não compreendi até o momerito a
explicação que a Mesa deu para esta situação
bizarra que se criou, mas espero que também
IstO seja esclarecido depois, e nós não tenhamos nenhuma seqüela deste episódio. V. Ex'
há de convir, só-cOrilO--úlUma palavra com
relação ao papel do Governo neste caudal de
greves que estamos assistindo, insisto, em que
o Governo foi parcimonioso, tolerante com
a greve e paciente com iniciativas da socie--O Sr. Chagas Rodrigues - Permite
dade, basicamente da sua agência maior, que
V. Ex" um aparte?
é o Congresso Nacional, no sentido de regulaO SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com
mentar a lei de greve. E já agora quando as
muito prazer.
greves atingiram o nível de paradoxlsmo insuportável, V. EX' há de concordar comigo, não
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Nobre
só a ffeqüência, mas a intensidade dos méto- Senador, nós estivemos hoje de manhã, na
dos, dos processos utilizados nesta greve, a
Comissão_ de Constituição e Justiça e Odaestranheza dos desvios, dos abusos, só quandania e V. Ex' viu que essa matéria teVe a
do chegou a um nível insuportável é que o
sua_ discussão inici_ada e na_próxima semana
Governo resolveu tomar uma iniciativa que
deveremos concluir esse trabalho. Portanto,
em nenhum momento confllta com o papel
não quero aqui tratar deste assunto. Mais uma
do Congresso. Mais cedo" ou mais tarde, en· vez, entretanto, chamo a atenção para o secontraremos uma convergência de posições
guinte, a Constituição no art. 79 diz que são
e de ações regulamentadoras e ao final o País direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
é que sairá ganhando. Porque a harmonia soalém de outros, que visem à melhoria de sua
cial, a coesão interna deste Pais se reforçará
condição social, os ali relacionados. O direito
pelo trabalho conjunto, pelo trabalho concorw
de greve é tão imporiante que a ConstitUição
rente das duas agências, Congresso e Poder _lhe destinou um artigo específico, o art. 99.
Executivo.
- Neste artigo nós lemos que é assegurado o
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direito de greve. A greve não ~só uma f;;tculdade, a greve não é só permitida, a greve é
um direito assegurado.
Art. 9f :
.
.
"É assegurado o direito de greve, com-

petindo aos trabalhadores decidir sobre
a oportunidade de e~ercê-lo -e sobre os
interesses que devam por meio dele defender''.
§. J•
"A lei defmirá os serviços ou atividades
essenciais e disporá sobre o atendimento
das necessidades inadiáveis da comunidade."
Do § ~ 9, duas conclusões já podemos tirar.
A primeira é que a matéria, e isto é indispen·
sável ao tratar do direito de greve: "A lei definirá
serviços ou atividades essenciais". Isto significa, nobre Senador Jutahy Magalhães, que
esta matéria não pode ser objeto de medida
provisória. Se Sua Excelência o Senhor Presidente da República servir-se de medida provisória, ele que nunca esteve impedido de enviar
um projeto de lei sobre o assunto, estará, mais
uma vez, ferindo, não só o espírito, mas a
letra expreSsa da nossa Conitituiçâõ. De modo
que esta matéria tem que ser tratada através
de lei. Não pode a mesma ser disciplinada
mediante medida provisória, que rião é lei,
nos termos da Constituição. Era isto que eu
queria dizer a V. Ex' E também chamar a aten~
ção para o seguinte, a nossa Constituição assegura o direito de- greve e eni nenhum dispositivo ela proíbe greves em atividades essenciais; ela apenas diz que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá -sobre
o atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade. Esse atendimento, que está no
§ 1•, deve obediência ao caput do art. 9> onde
é assegurado o direito de greve._ Nada, portanto, pode ferir o direito de greve. Apenas, no
§ 2 9 , os abusos são condenados. Os crimes
capitulados no Código Penal são sempre punidos. Isto nada tem a ver com greve. Com gre~
ve, ou sem greve, se alguém pratica homiddio,
está praticando crime. Isto nada tem ã ver
com greve. A lei pune os excessos, a lei pune
os abusos, os crimes. Entretanto - para terminar, porque V. Ex" está sendo generos_ose Sua Excelência o Senhor Presidente da Rew
pública, que não tem primado pelo respeito
à Constituição da República, entender de adotar uma medida provisória para disciplinar 0
direito de greve, eu sugiro a Sua Excelência
que aproveite a oportunidade e mande também uma medida provisória para disciplinar
o previsto no art. 79 , inciso XI, da Constituição,
onde figura o seguinte direito dos trabalha- dores.

.•Arl 7"' """""""······························~·--·-·XI- participação nos lucros, ou resultados, desvinculaaa da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em
lei."
É o aparte. Agredeço a V. Ex', ilustre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Eu não
estava, Sr. Seriador Chagas ROdrigues, sendO
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liberal, nem generoso com V. Ex* Estava, antes, sendo egoísta e interesseiro, porque, com
o aparte de V, EX', meu discurso toma um
relevo maior e vai ter aterição maior por parte
dos nossos colegas que estão discutindo essa
questão.
Considero, como já disse, que o problema

O SR. JCITAHY MAGAUIÃES -V. Ex"
desculpe-me interromper..
- O Sr. Edison Lobão_ v. Ex" vai apartear
o meu aparte.
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quanto_ ~aio~ for o lucro da empresa à qual
e~e ~ta hgado, maior será a sua particiPação.
Ai, Sim, acredito na justiça social. Muito abrigado, a V. Ex'

O SR- ~OTAHY MAGALHÃES - É o
. O SR- JOTAHY MAGJ\LHÃES -c Agra~tra-aparte. Há 0 contragolpe, contra-revodeço a V. Ex• e vejo como é·curioso o debate
maior é nós fazermos o limite_ exato do que
luçao e o contra-aparte, também. Então, veja
parlamentar. A preocupação que Ci líder Marde~ina a Constituição. O direito de Qreve
V. Ex~ que o Senador Fernando HeOrique Càrcondes Gadelha e o Vice-líder Edison Lobão
é praticamente absoluto, dado pela Constidoso já disse_ que, corno lider do Governo
estão tendo de incluir, no meu pronunciamentuinte. E a lei vai dizer quais as atividades esnãQ funcionou, n.!'lo tinha as condições regi~
to, urna manifestação a respeito dessa questão
senciais que terão que ser atendidas na forma - mentais, legais para poder funcionar nessa
de liderança dentro do Governo, para ser líder
da Constituição. Vejam que, às vezes, existe
condição. _
· _ no futuro. Mas não por nós. Nós conhecemos
·. ·u~ pouco mais à eStória dó que éique"ies que
a preocupação de derrogar um direito de grevao ler, no futuro, o que se está dizendo aqui.
ve, através das exceções. Alguns querem esO Sr. Edison Lobão- Em verdade, as
tender tanto as exceções que acabam não tencondiçõ_es regfmentais não eram exatas. S.
O que explica S. Ex.'? O Deputado Pontes
foi nomeado líder do Governo na Câmara dos
~. teve 'que funcionar como líder da Maioria
do nenhum direito a ser presel'\lado. E, ai, é
o nosso papel aqui, papel que nós temos que
e não líder do Govefno. Foi a solução que
D~putados, após os episódios referidos por
ter, para _estabelecermos esse limite. Quando
se encontrou, recorda-se V. & Na Câmara
mun, exatamente por isto, porque não tinha
liderança do Governo naquelas decisões.
V. Ex' fala sobre problemas de participação
dos Deputados, o Governo tinha também o
Aqui fala-se que o Senador Saldanha Derzi
de lucros, desde 1946, está se esperando isso,
seu líder, que era o Carlos Sant'Anna. Agora,
foi cassado no seo "direito de líder, mas não
que haja alguma Jeí que venha estabelecer
acaba de nomear um Qutro representante do
se diz que foi o Senado que, juntamente tom
a forma de participação _dos empregados nos - - P~B, por coninddência, sempre do PMDB.
lucros da _empresa. Eu mesmo_ já fUi autor
Aqul, no Senado, ·o -que aconteceu com o Se~?as as lideranças e todos os Seriadóres,
nador Saldanha Derzi, -indicado líder? Sabe
cn_o~ a figura do _líder do Governo, que não
de lel~, ~ma espécie d~ c-o-gestão das empreV. Ex~ que houve a(Jui uma questão de ordem
e'?stia no Regim~nto _lnte.J!to; foi Criado por
sas pubhcas, apresentei um proJeto de lei. Infelizmente, não foi aprovado. Era uma idéia até
_nos exatamente para atender a uma figura
oom cuja decisão do Presidente do Senad~
tímida, que atendia apenas às empresas públide então, não concordei,
foi uma decisão
gue era esdrú:xula, em termos regimentais, de
lider do Governo, que não existia Então fotomada. Por uma simples questão de ordem
cas e estabelecia um limite da participação
demitiu-se o líder do GovernO ãqui, no Senad~
mos nós quem criamos e demos as condiÇões
do trabalhador dessas empresas públicas na
d~ República. Quer dizer, dava-se até a impres_par~_ que o Sen_adçr_ ~aldanha Derzi pudesse
administração e no Conselho Fiscal, com ~pe
aqui rEPresentar o 9ovemo, e tivemos a preonas um membro em cada um desses setores.
sao de que não era desejada a presença de
Mas também não foi aprovado.
um líder do Govemo para repre~entar o pensa-~ cupaçao, na reforma do Regimento, casuistlcam~nte, declarando no Regimento qÚe contimenta ·do Governo. Agora, incluiu-se, no RegiEntão, veja V. Ex" que nós temos que lutar
muito para que essas leis venham a surgir
mento, um dispositivo, mantendo o líder do ·nuana a exercer a liderança até o final desse
Governo. Foi urÍ1 cãsuísmo, mas foi Pai-a atendentro daquilo que a Constituinte -votou, denGoverno apenas durante o final deste Goverder exatamente a essa figura de Udeninça do
no, ou seja, terminado o mandato do Presitro do pensamento, especialmente, daqueles
Governo.
-que examinaram esta matéria na área das
~en~~ José Samey, desaparece a figura do
hder do Governo. Quero diz.er também a · Er:t qual9uer setor, em qualquer parlamenquestões sociais. Aqui, temos também um que
to eXIste o ltder da maioria e o líder da minoria.
V. EX' que o líder tem tido a sua presença. Ainda
se preocupa sempre c_om essas questões, tanNormalmente, às vezes existem as exceções.
ontem, eu que não sou líder, sou vice-Jíder,
to que é um, dos poucos da nossa bancada,
mas exercendo o papel de líder, fiz aqui um
mas normalmente o líder da mafoiia J-epreque pediu para participar da comissão que
-· acordo, em nome do Presidente da República, -senta também o govemo.
vai tratar dos problemas sociais, Senador AlExistem as exceções de governO miriorie V. Ex" participou, ajudando-nos a fazer esse
mir Gabriel. São preocupações que estão na
tá_rio. Mas é no exetcicio da liderança da maioacordo na votação do Projeto do Ouro. Portancabeça de alguns companheiros, e teremos
ria e da minoria que vem o pensamento do
to, o líder do -Governo existe e funciona. Mas
que exercer um trabalho muito grande de ingoverno e nós, aqUi,-estabelecemos essa figuhá uma parte dos debates que aqui se estabefluênci~s, det:atequese, para ver se conseguica dessas llderanças.
leceram muito interessante, que é quando o
remos imp~r que passemos mais 43 anos,
Senador, meu_ amigo, Chagas Rodrigues, su-o meu argumento foi apenas esse. 44 anos para estabelecermos as normas ]e·
gere que o Presjdente da República envie tamgals, para a distribuição dos lucros da empresa
O q~e 9ue_ria tr~zer aqui eram dois probleao trabalhador.
bém a mensagem sobre a participação do
mas pnncipais; pnmeiro, se_ o Congresso quitrab;alhador nos lucros da empresa Isso me
ser pode votar essa questão que está dentro
Agradeço a V. Ex" que me honrou com seu
dá a chance de dizer que sou um dos autores
aparte e contribuiu para tomar este pronunciada Medida Provisória h9 43, sem ficar preOcudesse dispositivo da Constituiç:ão, que repete
mento mais conslstente, mais substancioso.
pado que o prazo amanhã termine; a Câmara
a Constituição de 1946, como lembra V. Ex"
votar o que foi aprqvado pelo Senado.
O Sr. Edison Lobão-_V. Ex• pennite uma _ que estabelece a participação do trabalhador
Entao, aprova exatamente o que está Consinterrupção?
nos lucros da empresa. E quero tranqüilizar
t;:mdo na Medida Provisória n 9 43. Os senhOres
O SR- JUTIIAY MA<l.ALHÃES - Com
o meu amigo Chagas Rodrigues, dizendo que
lideres da Câmara que tornem conhecimento
prazer.
6pri~ estou terminando de redigir um projeto
desse fato e se quiserem podem votar lá, até
de ~e1, regulamentando esse dispositivo consti·
em caráter de urgência, as medidas, sem preo·
O Sr. Edlson Lobão - Pedi a V. Ex'
tuc1onal. Penso que é por aí, de fato, que vacupação de número, ou seja o que for, para
que me pelTCJitisse interromper o seu brilhanté
mos atender ao trabalhador, fazendo com que
se_ aprovar a toque de caixa essas discussões
pronunciamento para retomar àquele proble·
ele participe dos lucros da empresa e trabalhe
que estão ocorrendo sobre _a tramitação das
ma da ausência de liderança do Governo no
medidas provisóriaS:
cada vez mais para que esses lucros aumenCongresso Nacional. Mas, de fato, o Governo
tem. Não acredito em divisão do bolo que
E, em segundo lugar, foi declarar, aqui, texnão está representado no Congresso Nacional
encolhe cada vez mais. A greve, para mim,
tualmente, ~ue o Governo não se antecipou
por lideranças legitimamente estabelecidas.
não significa ·riqueza, mas evasão de riqueza.
nos entendimentos daqui do Congresso para
Recorda-se V. Ex" que o prirrleiro líder indicaEntão, acredito que, na medida em que, de
e.s_!abelecer normas a respeito da Lei de Greve.
do, Senador Fernando_ Henrique CárdosO,
fato, o trabalhador participe do lucro da emNao houve nenhum trabalho por parte_ do Goexerceu seu papel brtlhantemente, por algum
presa, _em lugar de trabalhar três ou quatro
verno para fazer com que surgissem aqui estempo.
horas, irá trabalhar seis, oito, dez, doze, porque sas normas que se fazem necessárias.

mas

pod:
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Isso foi dlto e, no meu entendimento, não
foi contestado (1a prática, com demonstritçóes
de uma rea1idade.
Outro assunto, Sr. Presidente, SrS.-Se-ii~dores, tenho, certamente, como todos os- homens públicos de sã consciência, algumas virtudes e muitos defeltos._E espero, sincera~-

conseguido os 2/3 da Câmara dos Deputados
para sua aprovação.
Perdemos todo _esJ:_eJempo. Perdemos, tam·
bém, a op6rtunldade de h_aver resgatado parte
deste teffipo político, quando a Constituinte
entregou cinco e não quà.tro anos para o Presi---~--dente Samey. Mas, felizmente, nem todos se
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a c::ame na mesa dos trabalhadores daquele
-país. Hoje, a Itália vive um clima de grande
prosperidade e garantias de liberdade.
E nós?
f<;!}4t_-nos, talvez, o piso ideólogico de uma
Ideologia ou uma liderança capaz de sustentar
um programa de rupturas pactuadas. Nem
mente, recolher um dia a generosidade de
perderam neste processo. Muitos procuraram
revolução nem muito menos conciliação com
meus coetâneos na ~va\iação positiva de miadVertir pafa a insensatez de se negar ao povo sta_tus quo. Mudanças! Mudançãs nos ·marços
nhas atitudes.
-brasileiro sua imediata intervenção no procesInstitucionais do compromisso com a liberdaSei, por exemplo, o que representOUnlinha -so-; OrgUlho-me, eu próprio, até c:om mo4ésde, no qual a ninguém, a não ser aos cidãdãos
obstinada oposiçã-o ao GOvernO do Presidente
tia, Pol-que não consegui convencer me1,1s c:or- individl:Jal_ ~ c0etivamente em suas organizaSamey, às vezes incompreendida por conipa- religfonários de então, de ter visto surgir no - ções de base, se cõrifere o· poder a e decisão
sobre a história.
nheiros do PMOB. Move-me porém, a cOnviemeu Gabinete, no Senado, o Movimento do
ção -de que não se constrói a democracia sePbS por eleições diretas _em 1983. E de ter
O Pf'IDB oCUJ?OU este significàtivo espaço
não com nitidez de posições e compromisso- o registro d_o__ voto_ do meu ftlho, Deputado
durãnte_algum tempo. Tem a seu fà.vor sua
oom ~s idéias que sustento.
·: _ Jutahy Júnior, a favor da Enlei:i.âa Dante de
própria história de lutas e martírios para retomá~ lo.
Tenho até agora, na minha ação política
Oliveira, qúe nãO chegou a ser apreciada pelo
Jamais foi o MDB (ou PMDB mais tarde)
e parlamentar, o Programa do PMDB como
S~nado. Como me orgulP-o de cedo haver
rompido com o- Governo Samey, por nâO vê--lo
um partidÓ de dasses, cOm ação "conspirativa
paradigma, não tenho feito senão manter-me
fiel às propostas aí Contidas. ~em delasVem~ ~=côfnpfometido com as legítimas aspirações
de grupos-para a realização de certos ideais.
Pelo contrário, foi sempre o PMDB um verdase afastando cada v~~.- mais é o GovernO do- populares. Em todas estas ocasiões tenho prodeiro estuário de lutas saciais, políticas e ideoPresidente Samey. TiveSse este Goveqià acer- - c:urado, apenas, ser üin homem público a serlógicas, magistralmente comandada pelo
tado no combate à dívida social,-à díVidá públiViço dos interesses públicos, sempre preocuca e à díVida moral, reconstruiÍldo urna nação
pado eJTI promover aquilo que os romanos
Doutc?r Ulysses Guim?lrãe$. Mas do que um
partido,transformou~se O PMDB em verdadeide nossos ffihos e eu, _certamente; ter-me-ia
fiZeram desde cedo: separar o público do priro libelo libertário c:ontra os cânones represdobrado aos fatos sublinhando. junto com a
vado, o Estado dos Interesses desta ou da quegrande maioria dos br.;\sileiros, a credibilidade -la Classe, deSte ou daquele gru.po.
·
sivOs da modernização. O então_ líder Femandeste Governo.
Vejo, neste sentido, com redobrada ansiedo Henrique Cardósso, entusiasmando-se
tanto com o novo formato cunhado na luta
Lamentavelmente, não para mim ou minhadade, a conjuntura que atravessamos. Em pricontra o autoritarismo no Brasil que cfiegava
mei~o lugar, a chama das "Diretas", sendo
familia, mas para a- sociedade brasileira, isto_
não vem ocorrendo e por isto mesmo falseiam
à_ única saída para tempos melhores, jâ não a afirmc:~r qUe o"PMDB erá O rlovo modelo
os supostos de legitimidãde do GOVerno. O
reColhe nas ruas o ·entUsiasmo das "Diretas - conte_!llporâneo ~de partido político. Este
novo partidO, construída sem tnllsmos_ ouresEstado, enfim, não é apenas o resultado de
Já", da Emenda Dante de Oliveira. Subtraída
sentimentos, abrigava, todos -os bra.sil~iros
uma complexa rede de formalizações institude sua participação no" processo, a cidadania
c:-omprometidos na tentativa de reorientar a
enclausurou-sé enigmaticamente. _Deseja a
clonais mais ou menos abertas áo cons'enso,
O Estado é o princípio e o ftm, aquilo· que - democracia, maS desconfia dos politicas; crê - mo~emização do ~,ais para um destino menos
mesquinho e estreitO-como o qUe fecnQçratas
se .constitl,li originariamente com o objetivo
em dias melhores, mas não sabe muitq bem
e militares nos propordoilaram.
de alcançar o bem comUm. Se este é ã.1can~ -~ como construí-los.
_ O PMDB não foi é nem é ·uma improviçado, pelo menos num instante da percepção
Há um clima de perplexidade envolvendo
sação, mas o produto de diversas percepções
a nação brasileira.
popular, o ritual sagrado da participação cede
lugar à legitimação em processo e o Estado- -- -: Diante desta envolvente esfin.ge que é o pró- - - e tendênc:ias ideológicas na sentido d~ constrUir Lirri iitstrumento verdadeiramente- demose redefme social e politicamente. Breve exigi- prio futuro do País, não nas resta outra alterna·
crático para a mudança do regime político
rá, c:omo em todas as rupturas modernaS, uma
tiva senão a do reforço dos princípios da vida_
e reorientação do modelo económico, ambos
nova moldura de obrigações e direitos menos saciai organizada: consagração e respeito aos
promotores de índices mªis elevadoS de parti"tiranas" que os movimentos que lhe deram direttos e_às institUições, reconhecimento da
cipação do povo trabalhadota processso de
origem.
extensão da ctdadania ao nível c:oletivo, sacra·
modernização do Pats.
Atenho-me a estas divagações para dizer Jização do espaço público, defesa intransigen~
Então, toda esta criação, responsávei Pela
que o Governo Samey perdeu a credibilidade te_ do Estado como instrumento de legitima~
superação da tutela autoritária e abertura do
e a legitimação não porque tenha tida ungido ção e progresso material, hegemonicainente
País ao regime constitucional, embarga~Se e
por um espúrio prácesso de escolha. mas PClr- instaurado para soldar a coesão social.
se convoisiona diante de novas desafios.
que não soube interpretar os anseios j)opUMuitos homenS públicos, -IndePendentePor qUê?
lares, encaminhando as mudanças exigidas mente de suas opçõeS ideológicas, estarão
Porque o esbulho de_ sua história, de sua
pelo povo brasileiro e q!Je se inscreviam como pensando, também, desta maneira. São, toSigla, de seu:dideres pelo Governo S_amey a
imperativas no Programa do Partfdo q1.,1e lhe dos, fundamentais à travessia da crise. Situadeu a honra de presidir na esperança de que ções similares vividas _por outros povos, deram
coloca em delicada situação perante a opinião
pú6licã.
desse a honra de cumpri~Io. Nada disto ocor- até denominações a tais cofnpromissos plurireuehojeencontramo~nosàderivada_história_,_ __ partidários. Quem não se lembra da peridiMas que outro movimento, partido ou lider
neste País tem maior direito à credibilidade_
Contaminando no descrédito não só o Gover-· tante situação vivida -pela Itália no pós-"guerra,
que o PMDB?_ Que outro partido será <:apa;z:
no Samey, mas o conjunto das inslThiíções quando suas elites, afogadas na catástrofe do
de selar um pacto libertário de modernidade,
do Estado e particularmente o eM.PB. Sem fascismoeameaçadasextemamentepelader~
reunido a seu redor amplo espectro social e
rumo defmido, nem comando. As únicàs -refe- rota na guerra e, Internamente; pela emergên·
rências são a imensa tripulação que -faz desta cia armada do Partido Comunista i~liano? Pri·
ideológko? Que outro partido será capaz de
t:onfirmar a opção democrática do País, em
nau o <::aso 6ra~il e sua determ_iflã.Ção erri ele- meiro viveu a Itália uma fase de eclipse da
razão da solidez de suas bases e alianças?
ger, a 15 de novembro, pelo voto dU::etO, o razão social, projetando nas umas o vulto difuÉ verdad_e que o PMD6 tem problemas. Paga
novo Presidente da República.
so de um partido anôdino homo qualunque,·
o preço de sua vacilç:~ção, fartamente aproveiEleições diretas para Presidentei V""ofta".fnas c:lepois, reencontrou-se sob a hegemonia da
ta<io por alguns oportunistas sempre prontos
a esta consigna como último refúgio da espe- democracia cristã e selou o "compromisso
a servir Os interesses próprios e de alguns grurança depois de quase cinco anos da derrota histórica" que susteiitoU a "reforma do Esta~
pos privilegiados?
da Emenda Dante de Oliveira, par não haver_ do" naquele país e colocou, pela primeira-vez,
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ESta vacilação ficou patenteada na última
convenção do partido. Mais uma vez a duble~
dade se sobrepôs à determinaçáo do partido

rumo às mudanças propostas pela Chapa
Compromisso. A proporção- d_as chapas deixou dúvidas quanto à verdadeira face de Juno
e corroeu ainda mais nossa credibilidade junto

à opinião pública. Lamentavelmente, o PMDB
deixou de tomar decisões pol1ticas que remarcassem claramente seu posicionamento político, tal como deixou escapar a chance de
empurrar a transição logo após o término da
Constituinte. O fiSiologismo; ainda que não
majoritário, encruStou-se no

PMDB e roubou-

lhe a nitidez. De amplo movimento libertário,

o PMDB reduziu-se a mero partido de poder
a proclamar liçóes cada vez menos escutadas
pelos eleitores, Conseqüência: no vácuo desta
retirada inglória, cresceram Sobre o espaço
do PMDB outras propostas partidárias e outras
lideranças, nem todas acreditadas pela sua
coerência histórica no passado remoto ou recente. Pior que isto: sobre as cinzas do PMDB
não florescem alternativas de igual caráter 1!bertário. No meu entendimento, a última
chance de o PMDB resgatar seu passado
acontecerá neste_ proximo fim de semana,
quando irá escolher o seu candidato à presidência da República.
Vários ·candidatos já estão lançados por outros partidos: o Engenheiro Brizola, pelo PDT,

o líder sindical Lula, pelo PT, o Collor, do Nordeste, o Caiado, pela UDR, e também o empresário Afú Domingos, pelo PL. É claro que, há
poucos meses do pleito, o PMDB também
apresente seu candidato. Mas, aqui, o PMDB
também vem claudicando, demonstrando fraqueza e falta de coragem histórica. Ulysse.s
sempre foi a expressão do PMDR Um homem
do equilíbrio que ajusta, à sua volta, algo muito
superior ao partido que preside, mas um verdadeiro movimento libertário: o próprio País
ansioso de maior participação na coisa pública
e nos frutos do progresso. Por ironia 4a história, porém, o homem que encarnou as Diretas,
presidu a Constituinte e comandou todo este
processo de liberalização do País, o Doutor
C..Oysses é a principal vítima de sua criação:
os eleitores resistem à sua candidatura. Há
muitos fatores a explicar este fato. O principal
deles, talvez resultante da contradição, um
movimento que transformou o PMDB numbode expiatório da Nova República. Todos
"malham" o PMDB. O Presidente Samey; o
PFL; os partidos de esquerda e de direita; os
líderes sindicais. Um verdadeiro drama marca
a etapa atual do PMDB, refletindo, exatainente,
as dificuldades estruturais para se fixar as ba~
ses sociais de um compromisso de moder~
nida:de. _Q PMDB não é o campo feudal, não
é o sem~terra, não é o complexo multinacional,
não é a banca, não é o ABC nem o DEF,
O PMDB sempre foi o povo brasileiro em seuafã de conquistar parcelas maiores _de liberdades, progresso material e consciência transformadora. Subitamente, porém, o riSco demo·
crático incentiva cada um e todos estes agentes em tomo de suas demandas. diluindo o
povo em classes, frações e subfrações ávidas
de justo poder. Aqui, então, fenece o todo pelo

crescimento das partes e o Dr. Ulysses paga
a conta. Mais do que uma pena, uma injustiça.
Mais do que uma injustiça, um desafio.
Temos que buscar a nitidez partidária com
outro candidato, digno do vulto de Ulysses,
au, o que é inadmissível, abandonamos o navio à insensatez do fisiologismo que nada fará
senao entregá-lo ao repasto do radicalismo
ideológico da direita.
Creio que temos que lutar pela primeira opção.
O partido tem, ainda, uma chance de retermar bandeiras esquecidas; de recuperar a creditiüidade e sua imagem perante o eleitorado,
se tiver um cançlidato que represente o perfil
do Partido. Que fale ao coração dos milhões
de militantes desiludidos, revoltados. Que leve
aos peemedebistas novas esperanças. Que dê
ao povo a certeza de que ser político não é
sin6nimo de tudo que de nós se diz. O político
sério e competente é quem deve dirigir este
País.
Hão há dúvidas de que o Governador Waldir
Pires reúne todos estes predicados, com a
chance concreta d_e levar o PMDB à vitória.
Waldir tem uina lOnga dedicação à vida pública, sempre pautada pela honestidade, pelo
caráter firme e peJa fidelidade aos princípios
da lil;>erdade e justiça social. Waldir representa,
hoje, o que Teotónio Vilella rep-resentou simbolicamen-te há dez anos: O enlace dos princípios com o realimo político sem concessões
ao oportunismo. A conjuntura nacional inclina-se para a promoção de rupturas sociais
e econõmnicas_1 em os, então, que apresentar
ao eleitorado um candidato com perfil progressista, capaz de comandar estas mudanças
sob o império da lei, com o respaldo da grande
maioria da sociedade. Muitos poderão fazer
estas mudanças na base da lei ou na marra,
o que não é"ri_enhuma vantagem. Poucos, talvez, consigam fazê-las dentro da lei e da ordem. E um ou outro, certamente de um grande partido popular, com tradição evocativa de
heroismo e militância de base como o PMDB
as farâO éom grande respaldo popular a salvo
dos sobressa1tos golpistas. Waldir é um destes
poucos. A firmeza histórica de suas atitudes
lhe dá a confiabilidade que necessitamos para
ressuscitar a esperança popular em dias me·
lhores. Waldir tem -o que Vargas, em 30, disse
·de Prestes, eleogiando-o: "a eloqüênda da
convicção"F que se espalha em cadeia de
simpatias e Confiança do povo: Waldir Pfres
tem o poder de catalizar emoções, despertar
consciências, engajar a todos em St.JaS palavras pausadas de pensador e homem de ações
ponderadas ~justas. Ele falará, com sua eloqGência e desassombro, aos menores de 18
anos, libertários por natureza. Falará às mulheres. Falará aos trabalhadores. Falará aos pro~
fisslõrláiS. Falará aos intelectuais e artistas. E
a todos inundará com sua bondade de ho·
mem simples, profundamente humana. Não
tem a vaidade, a mesquinhez, a prepotência
e a imaturidade que tanto marcam outros can·
didatos. Sobressair~se-á sobre todos como
um poeta do povo qu~ conhece todas as suas
obras na linguagem de homem simples. ''Pão
e Liberdade", na boca de Waldir, não soa co- _
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mo um "slogan" de guerra na sanha do poder,
mas como urtl. apelo à razão histórica de um
povo inteiro em busca de um destino de integridade territorial, pàz e desenvolvimento.
Tem, pois, o PMDB, pela sua frente, a imensa
tarefa histórica de consolidar um caminho democrático de mudanças, em consonância
com a alma brasileira, distante de opções de·
saguadoras de violências ainda maiores e piores. Os partidos de classe representam os segmentos sociais. Os partidos populares, como
õ PMDB. expressam, apenas, anseios nacionais amplos e universais. Têm maiores responsabilidades. Mas só alcançam este_ nível
de comunicação com seu povo ao longo de
~nos de sofrimento e dor. O PMDB conseguiu.
E mais que um partido. Tem história. Tem
líderes. Tem consciência de suas responsabiJfdades. Pode voltar-se_à reconquista da credibilidade popular a fim de dizer o que é e o
que pretende. Basta que se defina. CumPra
as tarefas, doces e amargas que tem pela frente e que se apresenta com o que sempre foi:
um movimento progressista nacionalmente
organizado com o objetivo de redefinir o cará·
ter autoritário da modernização brasileira. E
que escolha como seu candidato um brasileiro
digno desta missão, capaz de empolgar a sociedade brasileira em tomo de seu nome: Wal·
dir Pires.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoUsa)
-Concedo a palavra ao nobre SenadOr- Lourival Baptista.
O SR- LOORIVAL BAPTISTA (PFLSE. Pronuncia_o seguinte discurso)- Sr. Presidente, SrS. Senado!es, à semelhança do que
vem ocorrendo desde 1970, a Brazilian·American Chamber of Comerce, lnc., está promovendo a realização-do 20~ janté!:r durante o
qual essa instituição deverá homenagear o
Man of the Year, de 1989, no Waldorf Astoría,
em NewYork..
Desta vez, no decorrer desse tradicional
evento, a Câmara Brasileiro·Norte-Americana
de Comércio selecionou dois eminentes empresários, o brasileiro Paulo Fontainha GeYer
(Presidente da Unipar-União de Indústria Petroquímicas S/A. e de um complexo de outras
importantes empresas, alêm de membros do
Conselho de Administração e da dirt:toria de
vários bancos), e ·a norte-americano Richard
J. Mahoney (Presidente e Diretor-Executivo da
Monsanto Company, um dos mais poderOsos
conglomerados industriais dos Estados Unídos da América do Norte) para serem agraciados com o título de Homem do Ano/1989
com a finalidade de enaltecer o excepcional
desempenho de duas notáveis personalidades
que vêm contribuindo decisivamente, com invulgar talento empresarial, competência e eficiência, para ampliar e fortalecer o intercâmbio econ6mico~comercial entre o Brasil e os
EStaâos Unidos.
Tendo participado, em diversas oportuni·
dades, das homenagens e do jantar comemorativo do "Man of the Year" que a Câmara
ar:asReko~Norte-Americana de Comércio pro-
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move, anualmente, visando aprimorar o reJa· _ _pois enquanto a primeira exige muito nitrodanamento político-econômico-social, e a
gênio do solo, a segunda o fornece. Mesmo
consolidação da amizade entre as duas maioa desvantagem do estado em relação a outras
áreas do País, de possuir um solo ácido, pode
res nações do hemisférico, parece-me oporser -corrigida com a produção de calcário do
tuno enumerar os nomes dos brasileiros distinguidos com_ aquela homenagem especial,
próprio estado, sem contãr a ajuda do clima
favorável e de um sistema de armazenamento
desde 1970. - AntotliO Delfin Netto,_ Mario
cbm-patfvel com o crescimento da safra.
Gibson Barboza;-HOracio Sabino Coimbra,
No entanto_, a par das potencialidades agríCaio Alcântara Macha®, Augusto Trajano de
colas do _meu estado, devo destacar a esta
Azevedo Antunes, João Paulo do~ Reis Veloso,
Casa as imensas dificuldades e_or que vêm
José Papa Jr., Jorge Wolney Atalla, Hélio Belpassando os produtores rurais, não -só no To- trão, Paulo D. Vilares, Roberto Marinho, leocantins, mas em todo o País. Quero neste mo·
nidio Ribeiro Filho, Luiz Eduardo Carnpelo,
Emane Galvêas, Mário Gamero, Ângelo Calmenta me solidarizar aos produtores, federa·
ções, associações, sindicatos, cooperativas, e __
mon de Sá, Luiz Eulália de Bueno Vidigal Fiautoridades do estado, que, através de telex lho; Osiris Silva, e, por fim em 1988, José
me' relataram "o clima de perplexidade e abanLuiz Cutrale.
Gostaria de aduz.ir que, no decorrer desses_ dono'_' com o qual se defrontam para -levar
20 anos, a Câmara Brasileira-Norte-America- adiante o trabalho de produzir para o País.
Quero fazer minhas, as palavras do produtor
na de Coméicio vem sendo dinamizãda pela
rural Rubem Ritter, que na abertura oficial da
capacidade de trabalho e dedicação de José
Roberto de Azevedo, seu atual presidente, Vicolheita da soja desabafou que "o PlanõVerão
cente Bonnard, Uno Otho Bohn e Sérgio Pe-_ foi o único grande problema que veio para
reJra.
atrapalhar o crescimento da produtividade da
soja." Esse absurdo se explíc_a pelo lato de
O simples enunciado do insigne elenco dos
brasileiros que re"teberam o diploma de Man -qUe, no dia 15 dejai1eiro, a saeã da soja custa·
of the Year, é suficiente para evidenciar as
va NCz$ 15,00 e que com 15 sacas o produtor
dimensões e o significado dessa inciativa da _pag~va o empréstimo bancário de um hectare.
Câmara Brasileiro-Norte-Americana de Co- - Em março, devido ao congelamento do pro·
duto e a cobrança de juros pela poupànça
mércio, simultaneamente com a decisiva _importância dessa _benemE:rita instituição, sobre
ouro, que chegou a ter um juro de 28 por
cento, o produtor necessitava de 30 sa<:as,
a qual, alíás, Já formulei diversoS pronuncia·
q 9obro, para pagar um hect.are. -Depois, a
mentes a respeito das suas atividades, tanto
Resolução n~ 46 do Ministério da Fazend_ct trono Brasil, como nos Estados Unidos.
cou -os juros 'da POupança pa.ra a variação
Eram estas as considerações que desejava
do _IPC- índice que. mede a: inflação.
fazer sobre as homenagens aos dois ilustres
Man of the Year/89. (Muito bem!)
Entretanto,~oJPC de fevereiro foi de3,6 por
cento, o de março de 6,09 por cento e o de
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
abril de 7,0 por cento que, capitalizados che- Concedo a palavra ao nobre Senador Car-- gam a uma defasagem de 38 por cento, levan- los Patrocínio.
do-se em conta que o produto ficou conge·
O SR. CARLOS PAmOCiNIO (PDC- lado durante esses 60 dias. Neste sentido, os
TO. Pronuncia Oseguinte discurso) ....:.sr. Pré· " -produtores, como Ritter, levantam a seguinte
questão: Quem tem·vaJor neste J)afs, o homem
sidente, Srs. Senadores, com- a·l· abertura oficial da colheita da soja no Estado do TOcan- -que produz alimentos ou o que inv~ste nO
tins, no último dia 15, na Fazenda Sãq LeoOver e outras especulações que não geram
riquezas?
poldo, em Brejinho do Nazareh, foi ·posstvel
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que os properceber as potencialidades da nova unld..~de
dutores estão pedindo às autoridades muni·
da Federação para a produção de soja. Na
cipais e estaduais e a nós, parlamentares deste
oportunidade, mais de 200 pessoas, entre
Congresso Nacional. _é a ajuda na sua luta
agricultores, técnicos e pesquisadores de separa conseguirem a proporcionalidade entre
mentes assistiram ao trabalho de-dlláSCOlhei·
o valor do _produto colhido e o dos juros cobr?J· _
tadeiras, com capacidade para armazenar até
dos nos empréstimos bancários. No Estado
45 sacos de sementes.
do Tocantins isto se faz necessário, justo agora
Explicando o objeUvo da solenidade, o chefe
que foi retomada a plant.ação de_ soja nesta
do Departamento de [rrigação da Secretaria
safra, motivada pelos incentivos do mercado
de Economia, Fernando Pasquali, afirmou que
internacional e do próprio mercado interno,
o Tocantins tem a vantagem de poder chegar
uma vez que o primeiro está com carência
à produtividade da Argentina, que atualmente
do produto e no segundo há uma concoré de 60 a 70 sacas por hectare, bastando para
isso investir em tecnologia. No estado se prorência para a compra da soja.
duz até 45 sacos por hectare.
Há pessoas neste País, insistindo em produO Tocantins tem ainda a vantagem, Sr. Prezir, em trabalhar, enfrentando a adversidade,
as dificuldades. Mas a boa-vontade e tolerânsidente, Srs. Senado_r~s. de produzir, em um
cia dos agricultores têm um limite e muitos.
ano agrícola, duas safras, que só' podem ser
vão esgotando suas [orças diante da ifisistênconseguidas nos 800 mil heCtares de várZeas
cia do governo em continuar punindo quem
que o estado possui. A primeira safra deve
produz, em detrimento da pr~R_ria economia
ser de uma gramínea, arroz ou milho, e a se·
gunda de leguminosa, a soja num processo
do País. Não podemos deixar que esta situa·
que complementa as necessidades do solo,
ção absurda se mantenha por mais tempo,
o
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pois os prejuízos futuros podem ser irreversiveis.
Leio, para que conste dos ~ais, telex a mim
enviado por diversas entidades representativas
_da área rural, para que a situação possa ser
sentida nas próprias palavras dOs agricultores:
Gurup-i- Toc2inl:ins, 6-4-89-TLX N~

733
Cansados do impasse e da perplexidade co que vivemos, e que não significa vide. ~ corno agricultores do novo
Estado do TOc~iitlns; eStando- sobremaneira prejudicadoS, em termos de custo
e abandono sentimos chegada a hora de
tomar posição referente ao que nos diz
respeito, significando Çl viabilida.d.e_ ou
não, daquilo que para nós é a mais nobre
das atividades.
Carisados de ouvir tecnocratas_de gabinete, enquanto nos descapitalizamos,
perde~os em capacidade produtiva, começando a inviabilizar a única atividade
viável a curto prazo para o desenvolvi- mente do novo Estado_do Tocantins,
·apresentamos nosso apoio ao que se vem
pleiteando através da Frente- Ampla da
Agricultura, que pede:
"Que sejam os custos financeiros do
crédito rural (custeio, e investtiri.entos)
corrigidos, a partir do dia 15-1-89, pelos
índices do_ IPC,. assim como também sejam corrigidos em mesrno índice os preços dos produtos agrícolas, e mais, que
seja feito reajuste cambial, visando_ melhorar os preços internos para produtos
de exportação."
Mas conhecendo as intenções do Governo federaL em manter congelados os
preços dos produtos agrícolas, e tomando posição coerente de que, caso venham a se efetivar resoluções neste sentido, tambérri sejam congelados os-Custos
fmanceiros da agricultura (custeios e investimentos), assim cOmo o foram os
produtos agrícolas a partir de 15-1-89.
Resolvem também a Assemblé1a dos Produtores Agrícolas e entidades representativas do Estado do Tocantins, quê, caso
não sejam aceitas e efetivadas medidas
descritivas anteriormente:. tomarão as seguintes providências:
?t :-::-_tomarão como base de pagamento dos custeios e investimentos. Saldo devedor do dia 15-1-89, data da deCretação
do Plano Verão para as culturas de milho,
arroz de serqueiro e, arroz irrigadO, dividindo-se eSte saldo pelo valor dO preço
mínimo, chegando a quantidade de produto a ser depositado para liquidação
destes financiamentos,_ e que para a cultura da soja, far~se-á fnçlexação pela produtividade projetada, por ocasiào dos proje~
tos técnicos dos custeios, em valores de
preço _mínimo, recolhendo à agênda finançig_dora o numerário conseqüente;
b - encaminharão esta propo-sta à
reunião da Frente da Ampla Agricultura
Brasileira a reãliüir-sé em São Páulci dia
_13-4-89 posteriormente, seguirão documentos, relatando as reaiS condiÇões, dis-

.-.;;:
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crepâncias, engodos e dificuldades da situação agricola do Estado do Tocantins,

bem como reivindicações cabíveis.
subscrevem:

Espero, Sr: Presidente e Srs. Senadores, que
esta infeliz inidativa esteja definitivamente sepultada.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito

216 produtores do Estado do Tocantins
reunidos em Assembléia, dias 2 e 4-89.

bem!)

Federação da Agricultura do Estado do

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-_Cóncedo a palavra ao nobre Senador Olavo
Pires.

Tocantins.

Associação Comercial e Industrial de Gurupf.

Sindicatos Rurais de Gurupl, Crístalàndia,
Alvorada e Formoso -do Araguaia.

Cooperativas:
Agro-Pecuária Fronteira da Amazônia Lt-

da.
Agro-Pecuária Portuense Ltda., Eletriflca-_
ção Rural de Alvorada Ltda.

Prefeito de Peixe.
Prefeito de Ftgueirópolis.
Assocíaçáo dos Engenheiros Agrônomos

do Estado do Tocantins: Associação dos Veterinários do Estado
do Tocantins.

Deputado Estadual Joaquim Machado
Fdho.
UDR Regional Tocantins Araguaia.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
----,~
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB MG. Pronurlcia o seguinte-aiscurso.f- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, congratulo-me
com a sábia_ decisão do plenário da Egrégia
Câmara- dos Deputados, que re)eitou; ontem
à noite, projeto de lei que propunha a realização de plebiscito nos municípios do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba, visando à criação
de um novo estado e a conseqüente fnUillação
de Minas Gerais.
Permito-me, lembrar-lhes, Sr. Presidente e
'Srs. Senadores, que, já erri -1987, eu lançava
a Carta ao Povo de Minas, alertando para a
ameaça do movimento separatista e os danos
que causaria a Minas Gerais,_
Durante a Assembléia Nacional Constituinte, trabalhei insistente-mente c-ontra- a divisão
de meu estado.
Em pronunciamento feito- naqUela época,
advertia que "a retalhação proposta somente
aJimenta vontades pessoais inconfessáveis,
em detrimento dos reais interesses nãO Só do
estado, mas do Brasil, pois, rompido o contra·
peso que Minas mantém como força política
e econômica a balancear os desequilíbrios regionais, n;ada mais restará senão curvarem-se
todas as unidades da Federação a um- úriíCo
referencial hegemônlco.
Minas é indivisível, pois tem conservada a
peculiaridade de neutralizar manobras antife·
derativas e hegemónicas, além de se constituir
em um ponto de equilíbrio entre o Norte e
o Sul _do País".
Considero a decisão histórica da Câmara
dos Oeputado_s uma vitória de Minas e do Brasil, !;iraças a um trabalho persistente d6s parlamentares da bancada federal mineira e à lucidez dos deputados de _o_utros estados.

O SR. OLAVO PIRES (PTB - RO. PriiC
nunda o seguinte discurso)- Sr. Presidente,
Srs. Serici.dotes, lanço através deste pronun·
ciamento um SOS a Rondônia e, em oportunidades subseqüentes, trarei ao conhecimento desta augusta Casa a triste realidade da
verdadeira desgraça que se abateu sobre o
meu Estado de Rondônia, após a posse do
atual Governador Jerônimo Santana.
A corrupta administraçã-o do Governo de
Rondônia, verdadeiro festival de embustes e
de falcatruas, cujo exemplo mais recente foi
a condenação da 1 ~ dama do Estado, que
teve suas contas-rejeitadas em sentença prolatada pelo ExmQ Sr. Juiz Federal Dr. Antônio
üppmanJúnior e que, além da rejeição, determinou a remessa do processo à Polícia Federal, "em face da prática de infração penal, seja
corn relação _à emissão de documento falso
encartado, seja em relação à malversação de
dinheiro públicO e -eventUal apropriação indébita" (SIC) e falsidade ideológica.
J:: sob esse-Cliri1a de patifaria, Sr. Presidente
e Srs. Senadores~ qUe- se eStá perpetrando
mais úffia bandalheira contra o património do
povo e do Estado de Rondônia. QuerO referirme às manobr~s subreptícias, desonestas, espúrias e_ cÚruptas, visando a privatizar as Centrais EJébicas de Rondônia (Ceron), num autênticO jogo dE: cartas marcadas, entregando
a um grupo empresarial do Sul do País, de
mllo beijada, um acervo avaliado em ÇS$
400.000.000 de dólares pela bagatela deUS$
34.000.000.
Consta, por todo Estado de Rondônia, que
propinas estão sendo distribuídas por atacado
e a varejo, pela malfadada corrupção, a figuras
proeminentes do Governo, que freqüentam
com total intimidade o Gabinete do Governador, de onde se lança a oergun+::>, ::, ~:::~over
nador é incompetente e não enxerga, ou é
conivente e participa?
E observem, Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, que se pretende negociar a venda da Ceron agora que está iminente o funcionamento
da Hidrelêtrica de Samuel que distribuíra pelas
linhas da companhia não a energia fóssil, vendida a preço elevado, mais a energia de_ fonte
hidreJétrica, renovável, de preço mais baixo,
resultando em maior economtctdade e gerando maiores lucros, para os compradores.
O povo rondoniense, em sua sabedoria, põe
uma pá de cal na sem-vergonhice ao afirmar:
se o negócio não fosse bom, ·não haveria compradores~ .. _O gue se quer não é privatização
mas urrià empresa administradora com hon·
radez, honestidãde e conipetência; o que se
quer é moralização Srs. Senadores, Sr. Presidente.
Se a situação da Ceron, comandada por
alguns dirigentes corruptos inidôneos, não é
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mais auspiciosa, tudo se deve ao descalabro
admlnlstrativo que tem sido uma constante
em sua administração. Exemplo convincente
está no fato de que nos últimos 4 (quatro)
anos a empresa já teve 6 (seis) cüretorias, quase todas compostas por pessoas leigas no assunto e sem capacitação técnica ou profis·
sional, verdadeiras sinecuras para acomodar
interesses da politicalha.
'
A ameaça de lesão ao património estadual,
é séria e grave. Se medidas enérgicas e perma·
nentes de vigilância e fiscalização nãci- forem
adotadas, com vigor, a velhacaria se consumará, e é por isso que apelo para o patriotismo
e descortino do Exrno Sr. Ministro Vicente Fia·
lho no sentido de impedir a concretização daquela bandalheira pois a transação não é inspirada no interesse público, na conveniência ou
necessidade, mas pela força da propina, da
gorjeta e do suborno, moedas com que se
compra a consciência de dirigentes improbas
e políticos venais, e governantes desonestos
e incompetentes.
O repúdio à transaç_ão criminosa não se
restringe aos consumidores, porém, a toda
a comunidade reagindo contra o provável es·
cândalo, mas aos próprios servidores da companhia, bem como aos sindicalistas, cujo porta-voz, Sr. Inácio Azevedo, presidente do Sindi·
cato dos Urbanitários de Rondônia, declara
que a solução está em moralizar a Ceron permitindo à sociedade fiscalizar a empresa, garantindo a participação de seus funcionários
nas decisões importantes, exigindo uma administração democrática, transparente, honesta
e competente";
No recente Congresso do PMDB, realizado
nos dias 15 e 16 do cOrrente, no Município
de Cacoal, os participantes, por unanimidade,
divulgaram uma moção contra a privatização
da empresa. Seu presidente, ex-Deputado e
suplente de Senador, Dr. Antônio Morimoto,
em_ t:~umerosa~ entrevistas à imprensa e por
meio de um documento intitulado" Considerações sobre o relalOriO da CEPE" posiciona-se radicalmente contra a priVatização; asse·
gura que a Ceron é viável e __que a situação
caótica atual é decorrente dos desmandos e
Irregularidades praticadas pela direção a partir
de 1984, agravando-se com os esclmdalos
administrativos do ano de 1988, fatos estes
objeto de sindicância já enviada ao Ministério
Público.
Rendo aqui o meu preito de homenagem
à atitUde patriótica e corajosa do presente Antônio Morimoto em defesa do interesse público e das pequenas comunidades interioranas
que seriam as mais prejudicadas com a privatização.
Comenta-se que representantes aaprovável
compradora e serviçais do Governo estão prometendo a deputados comprar seus votos por
atraentes somas no sentido que a negociata
seja aprovada, medida paliativa, pois sei da
integridade, probidade e honradez _de nossos
parlamentares -q!Je, não somente repudiarão
a indecência, mas estarão mobilizando a opinião púl;>lica contra a safadeza.
Se o governador tiver a leviandade e sem·
vergonhice de r_emet~r mensagem à assem-
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bléia propondo a privatização da Ceron, não
tenho dúvida de que a mesma será rejeitada
por expressiva maioria.
Concito, então, deputados estaduais, vereadores, prefeitos e todas autoridades de RondôM

nia a se engajarem nessa campanha que não
é só minha, mas de todo o povo que nos
efegeu e confia em nossa atuação saneadora
em defesa da moralidade pública, difícil de

ser encontrada no desgoverno do Sr. Jerónimo Santana.

É pública e notória a maneira irregular como a ceroh vinha procedendo com relação
às concorrências para a realização de obra:;,
serviços ou aquisição de materiais e equipamentos; tudo se processava como num jogo
de cartas marcadas, com algumas empresas
conhecendo de antemão as regras do jogo,
comparecendo às licitações c-om a vitória assegurada, náo obstante tivessem que pagar
um custo absurdo pela barganha; pagavam
o principal e uma taxa ext:orsiva, mas _era o
preço sórdido da corrupção.
O escândalo da compra dos geradores,
mesmo abafado pela imprensa, não deixou
de alcançar a opinião pública, que renegou
a negociata.
,
É por esta e outras razões, meus ilustres
pares, que estou rotulando meus pronunciamentos sobre os escân_daiQs de Rondôn_i~ co;.
mo SOS Rondônia.
Finalizando, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
como con<::lu~o. solicito à Mesa Diretora a
remessa de cópia deste pronunciamento do
Sr. Ministro Vicente Fialho, Sr. Ministro Ronaldo Costa Couto e ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Muito grato. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Não há mais oradores inscritos. Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de
amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Veto Pardal
PROJETO DE LEI DO DF

N• 5, de 1988
(Art. 4• jn finfi,da Resdu~ão

n• 157, de 1989)
Votação, em turno único, dp veto parcial aposto ao Projeto de Lei do DF no
5, de 1988, que dispõe sobre os vencimentos dos Conselheiros, Auditores e
Membros do Ministério Público do Tribunal de Contas _do Distrito Federal.
Parte vetada: art. 4~
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 12
minutos.)

Jg;s.g~~:J~~q~fAfg;~~fji
25-4-89
E Q(JE, ENIREGUE À REVTSÃO DO

ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTE-

R/OR!'!JEJYTE:
OSR.JOAOMENEZES(PFL-PAPaca
encaminhar a votação.)- Si":Presidente, Srs.
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Senadores, parece que começamos a encon.:.
mobiliárias, como estão as corretoras, como
trar um caminho para solucionar o problema
estão os bancos, não podem ·comerciaJizar;
do our_o. O art.5~, evidentemente, está graveelas têm de vir pedir autorização para o Banco
mente enfermo, porque subverte toda a ordem
C<:intral para ver Se estão iegularizadas e para
em tomo desse assuto quando diz: "É o Branver se podem ou não negociar com o ouro.
Daí a· razáo de estãrriloS lüfil.hâo para que s_e
co Central do Brasil competente para consi·
derar operações financeiras sujeitas, única e
inclua nesta lei, também, essa nossa emenda
que reza no art 14:
·
exclusivamente, ao Imposto sobre Operações
Financeiras, ou seja o IOF. A lei ainda foi apro"Essa lei entra em vigor na data da
vada __e __deseja-se que todas as negociações
sua_ publicação, cabendo ao Poder Exefeitas anteriormente passém a ser·suje[tas socutivo_ regulamentá-la no prazo de 30
mente ãõ pagamento dO IOF. Isso é inc:onstitu- _
dias."
dona!, é uma burla que não pode ficar assim.
Isto por quê? _Porque este projeto que se
Parece~ me que já há uma conversa, um entendiscute não regula nem como vai executar
dimento no sentido de _melhorar e retirar o
a comercialização. Não explica, não dá norma,
art. 5~
Por outro lado, estamos ainda insistindQ não diz como é, em que razões is5:0 vai ser
orientado. Vai ser uma guerra de cada um
com os Srs. Senadores, para que haja uma
com a vitória daquele que puder mais, aquele
regulamentação dessa __lei. Vou explicar porque tiver maio_r poder ecõnômico é que vai
que.
se beneficiar. Então, essa le!precisã s~r regulaFui procurado por inúmeros garimpeiros,
mentada.
por representantes de associações de garimVerifico que já temos a idê ia de, talvez, retirar
peiros; garimpeiros, propriamente, não, poresse art. 5o e incluir o art. 14 para regulamenque não foi aquele do garimpo que veio, mas
tação do projeto de lei e, .assim, estabelecervieram associações de garimpeiros e estivemos algumas normas que _vão proteger, realram, em grande número, no meu gabinete,
mente, aqueles que trabalham no garimpo.
hoje de manhã. Então, expliquei a eles que
Essa é nossa_intenç:ão. Eu sei que se~ia muia questão é proteger o homem do garimpo:
to mais fácl1 ter aprovado, de saída, esse proje-A minha luta é a proteção do homem do ga~
to, Já derrubamos aqui três pedidos de urgênrirnpo, daquele que trabalha no garimpo, e
da, agora estamos conversando e o bom senconstatei que a maior preocupação se con·
so vai chegando. Talvez façamos uma lei, não
centrava no pagamento do imposto, uma vez
muito boa, porque esse projeto, mesmo reque a Cohstltuiç:ão deter_mina 1%. A Consti~
mendado, não vai -Ser bom, mas melhora um
tuiç:_ão não manda 1%, a Constituiç_&_o diz no
pouco. Vamos botar uns remendo_s aqui _e ali
mínimo de 1%, podendo ser até 20%. Mas,
.
.
corno havia essa emenda do nobre Senador para ver se__ele se_ ajeita.·
Sugiro que esse ·assunto fique para a sessão
de Minas Gerais, fiXélndo um imposto de 1O%,
de amanhã e _que se possa tirar esse art. 5'?
se não me falha a memória, então, eles ficaram
comO, também, já foi retirada a emenda do
muito espantados com esses 10%' quando,
brilhante Senador de Minas Gerais, Itamar
na realtdade, a regulamentação pode vir e poFranco, porque S. Ex~ falava em taxação_ do
de dar 20%. A Con-stituiçãO não diz que é
produto dos garimpeiros. Eles nãO Sabem que
1% diz que é um míntmo de 1%. Ou seja,
pode ser 20%, no lugar_de 10%,_de acordo
esse é outro ponto que precisa ser examinado
com a atual Constituição, Pode ser até que
e regulamentado.
possamos remendar nos terJ:ÇÓs do que veln
Veja mais V. ~ enquanto no art. 1~ se de_sendo conver~do.
_ ..
dara que:
Eram as explicações que queríamos dar em
"O ouro em qualquer estado de pureza,
razão da nossa luta em torno desse assuntp,
bruta ou refinado, quando destinado ao
porque como homem que conhece situação
· men. .:...:!c fl.,_,n,....,.;r .... 'lU execução da polídesses trabalhadores, nós não podemos votar
tica cambiai do Paí.s, em operações reali~
uma_ lei se_ ela_ não vie_r com__ym_mfuimP de_
zadas com interveniência de instituições
proteção e um min_imo de igualdade, que tamintegrantes do Sistema Financeiro Naciobém se evite essa corrida desenfreada "d<~cjié
nal."
les que podem mais contra os que_ podem
Quer dizer, todas as instituições, os bancos
menos.
do Governo, os bancos estatais, os bancos
Muito obrigado.
particulares, as 'lOciedades mobiliárias, as sociedades corretoras, todos os que estiverem
DISCURSO PRON(ffYC/ADO PELO SR.
legafiiâdos vão funcionar no ouro. Vai ser a
JOAÕ MENEZES NA SESSÃO DE
corrida ao direito de ganhar comissão_ na ven25-4;s9 E Q(JE;ENJREGUEÀ REVISÁO
da do ouro por essas institujções. Já na parte
DO ORIIDOR, SERIA PUBUCADO POSque diz respeito aos garimpeiros, às associaTERIORMENTE.
çõ-es-de garimpeiros, o art. 2"? do projeto diz:

a

"Para os efeitos desta lei, as coopeiaffVas e as associações de garimpeiros,
desde que regularmente constituídas, se-- rão autori2:adas pelo Banco_ Central do
Brasil."
Q.Uef di2:er, as associações de garimpeiros,
nao estejam ·autorizadas como estão as

que

O SR. JOAO MENEZES (PFL-PA Pronuncla o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, toda a população brasileira
está acompanhando, com a maior preocupação-,- a situação em que se encontra a discussão entre os partidos polfticos, para a escolha de candidatos à Presidência da Repúf?~ca.
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Realmente, esse fato _de falta de_liderança
nas organizações político-partidárias está le-

vando, cons_eqüentemente, a uma des_crença
do povo na votação da eleição de 15 de_ novembro.

Não podemos tomar _essa _eleição apenas
como um ato de protesto, porque é, talvez,

o ato mais Importante e mais sério, neStas
ú1timas décadas, que iremos ter. a eleição para
presidente da República.

Temos defendido_que, enquanto houveres·
se princípio de se escolher candidato, porque

ele foi isso, ou aquilo outro, ·ou porque ele
é dessa ou daquela forma, não conseguiremos
interessar o eleitorado para a votação de novembro.
Temos defendido que é necessário, imprescindível, a radicalização democrática, porque,
sem esta não teremos ·o interesse do povo
para votar. Temos que dividir esses princípios
e escolher quem fica de um lado e quem fica
do outro, e temos que obrigar a todos que
estão em cima do muro a descer.
É fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que,
até o momento, os partidos políticos não con~
seguiram se fiXar em um candidato. E é por
esta razão que temos afirmado e assumido
a responsabilidade pessoal- Pessoal, porque
não esta mos autorizados por ninguém de dizer que poderá , ainda, para defender a livre
Iniciativa, para defender a segurança, para
defender a ordem neste País, poderá surgir,
como elemento catalizador de toda essa situação, a figura do cidadão Leónidas Pires Gonçalves.
Não é à-toa, nem por preferência, que temos dito isso; é porque, como polftico, achamos que é necessário, que é indispensável
que encontremos uma pessoa que venha, na
realidade, impôr respeito e segurança, e garantir, sobretudo, a execução da vida democrática do_ País.
A democracia predsa_existir. Não podemos
perder essa grande oportunidade. E, para que
essa democracia exista, necessário se torna
a segurança, o respeito e, sobretudo, torna-se
indispensável que cada um saiba ate "aonde
vai o seu direito e até aonde vai o direito de
outro cidadão.
E por esta razão, Sr. Presidente, além de
outras, queremos corrigir um texto constitucional. O texto constitucional, no seu art. 14,
diz o seguinte:

"Art. 14: A soberania popular será
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com va1or igual para
todos, e, nos termos da lei, mediante."
Edizo§6~:

"Para concorrerem a outros cargos, o
presidente da República, os governadores
de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis meses antes do pleito."
Parece-me que, o que a Constituição quis
foi estabelecer que os ministros de Estado
não precisam de prazo, estão livres de qualquer desincompatibilização, segundo o texto
da Constituição, "porque esta,-se quisesse, teria

feito incluir, no texto, tallJbém, _a expressão
ministros de Estado. Entretanto, não o fez.
Na verdade, como está, omisso, e existem vá·
rias disposjções e leis anteriores que estab_e~
iecem prazos para que os miniStrOs possam
se _candidatar a presidente da R~pública, co·
mo, por exempJ9, é o caso da Lei Complementar n9 5, ou do Decreto-lei n 9 1 ,;5~2; um
do ano- de -1970, e outro do ano de 1977,
que estabeleç~m prãzos de três meses para
que o ministro de Estado possa ser candidato
à Presidência da República.
Para acabar com esta discussão, para se
fJXar este princípiO, estainos, neste momerito,
passando às mãos de V. EX' e da Mesa, projeto
de lei de nossa autoria, o qual diz _o seguinte.
"Estabelece, nos termos do § 99, do
art. 14 da ConStituição de outubrO de 88,
prazo para desincompatibilização de Mi·
nistro_de Estado."

O COngreSSo Nacional decreta:
~·os _Ministros de Estado poderão se
candidatar à Presidência da República até
três meses antes do pleito, desde que se
afas_tein definitivamente de suas fun~
ções."
-

Art. 2":
"Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação; revogam~se as disposições em contrário."
Acompanha uma longa justificativa e o projeto de nossa autoria teve a honra de receber
a assinatura dos Srs. -senadores Antônio LuiiMaia e -Carlos Patrocínio. J:: este projeto de
lei que passo, neste momento, _às mãos de
V. Ex" e da Mesa, para os trâmites legais. -

DISCURSO PRONUNCIADO PELO Sfl.
JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE
25'4-89E_QUE, ENTREGUEAREVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBUO\DO POSTERIORMENTE.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Para
um esclarecimento.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando esta lista foi apresentada na
reUnião da Comissão de Constituição e Justiça
e Cidadania do Senado, tivemos a oportunidade .de apresentar uma questão de ordem,
demonstrando que o Tribunal não estava
cumprindo aquilo que diz a Constituição, isto
é, está obrigado a enviar, para a nomeação
de cada _ç!esr;::mbargador, uma lista tríplice e
não a enviou.
Então, não cumpriu o que dispàe aqui o
art. 104,da C'?nstiti.Jlçã'?, que diz:_
"O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mfnirrlo, trinta e três Ministros.
Parágrafo único. -os_ Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomea- dos pelo Presidente da República, dentre
brasileiros com mais de trinta e dnco e
menos de_sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação elibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado
Federal, sendo:
-
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1- um __terço dentre Juízes dos Tribunais Regloriais F.ederais e um terço dentre
desemb<!Jrg~dores dos Tribuna_is de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada
pelo próprio Tribunal."

Ora, Sr. Presidente, o Tribunal-de JUstiça,
deveria ser o primeiro órgão a cumprir o que
está escrito na ConStituição e não o fez. Para
a nomeação de sete membros, enviou o nome
de nove membros, quando teria que enviar
21 nomes. Por quê? Porque a nova, a atual
Constitl;Jição teve esse espírito de: alargamento
e popularização, sobretudo, de aumentar adisputa, para fazer coin que pessoas de lugares
mais distantes tivessem oportunidade dé concoríer aos cargqs po-stos a escolher,
Anteriormente, a Lei Orgârüca da Magistratura, se não me engano a de 75, pffinitia isso,
mas essa lei, declara época de ditadura, não
pode ultrapassar o que está na Constituição.
O próprio regimento do Tribunal também fala
eill" lista -tríplice e foi essa a' razão de termos
levantado essa questão de ordem à Comissão
de Constituição e Justiça e Odadania, porém
não obtivemos resultado satisfatório.
Desta forma, não" votaremÕs favoravelrriente a essas indicações, pOrque aChamos que
nãO foianl CumpridOs os dispositivos cOnstitucionais.
Queremos declarar e esclarecer aqui como
o fizemos na Comissão: nada temos contra
os candidatos que tiveram seus nomes indicados para serem votados e aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça e Odadania,
o qUei pretendemos é o -cumprimento da
Constituição, que está sendo violada. Nestas
condições, nãO podemos dar o nosso voto
neste e nos outros processos que se seguirem,
de vez que o próprio Tribunal desrespeita a
Constituição.
-Era esta a explicação que queríamos dar.
(Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO$!?. ..
LE!TECfiAI-fSNASESSÃODE26-4-89
E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBUO\DO POSTERIORMENTE.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, gránde percentual da classe
trabalhadora do País está nas ruas no regular
exercício constitucional do direito de greve.
Acham muitos, inclusive alguns órgãos da
imprensa, que está havendo abuso nesse
comportamento, e que as greves estão sendo
deflagradas por uln mero principio de emulação, em que buscam os trabalhadores outros
objetivos que não sejam as reposições sala~
riais a que se referem os seus manifestos.
Hoje, o direito de greve está inscrito na
Constituição. Ele é mais do que uma prerrogativa:_é um direito inafastável, um direito ines~
cusável. E a Casa, nem esta nem a outra, poderá argüir qualquer restrição a esse comportamento, porque, a despeito dos nossos esfor~
ços, não foi possível até agora regulamentar·
mos o direito de greve.
- - -
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25,38; em janeiro, de 33,78; em fevereiro, dos que estamOS empenhados nessa tarefa,
para que tenhamos uma regulamentação do
de 18,41; em março, de 8."
cometeu o encargo -de organizá-los e refundireito de greve onde se exija o nlaiS sério
Então, Sr. Presidente, somando todOs esses
di-los para que, em c:arâter de_ urgência, tenhadoS deveres, para que a Qreve jamais seja,
índices, encontraremos o índice_ de 81,39%.
mos condições de apresentar ao Pais uma _ ~ i~§:Q_que os bancários, os funcionários do
neste País, um abuso.
lei que satisfaça aos propósitos constitucioPensa-se~ Sr~Presidente e Srs. Senadores,
Banco do Brasil estão pleiteando, através dese diz-se pÕT aí que o direito de greve, com
nais.
se movimento legal e organizado. Eles não
essa ilimitação, existe apenas no Brasil._ Mas,
Sr. Presidente, estamos hoje aqui, nesta Caestão pedindo awnento, eles estão pedindo
sa, com a presença de_ uma expressiva comispelo contrário; somos dos países civilizados
reposição salarial! Com base na aplicação dessão de bancários do Banco do_ BrasiL São
do mundo o último a "íri.SCi"evér a_ ·greve ria
seS dados nOs salários, nós teremos o seguinos mais altos dirigentes da dasse que estãO
Constituição, sem as limitaÇões odientas que te: ·os- Salários do banco podem ser consideno Senado. Eles integram órgãos sindicais,
existiam no passado. Greve, antes, era um ca·
rados nos seguinte!s pontos: índices: Bl, B3,
integram, também, a sua mais alta cúpula que
p\:tulo do Direito Penal Brasileiro; hoje, é da
B5, 87, B9, S1. 53, 55, 87 e 89. Então, um
_
é a Confederação Nacional dos Trabalhac;lore_s
funclqr:tárlo cqm um ?alário de_índice Bl_, que ·constituição.
em Empresas de Crédito, a Contec. Posso citar
Mas, quero me referir a um paíS muito mais
percebesse, em setembro de 1988,~6.28 cruzadentre outros, os seguintes bancários. os se·
ctvmzado âo- que o nosso; pelo menos em
dos novos, ele, em março, estará - como
guintes líderes desta respeitável classe de funtempo de permanência na civHiza:Ção, qUe é
está de .fato - com 3_73 cruzados novos,_ ISSQ
cionários do Banco do Brasil: Antônio da Cos~_ em todos os índices. O maior ordenado. do - Portugal. Não quis nem trazer a Constituição
ta Gadelha Neto, da Contec; Sebastião Felis· banco; em setembro de 1988; era 3.062. Com de outros países. A Constituição portUgueSa,
mino da Silva, do Paraná; José Carlos Longo,
no seu art. 21, assegura_o direito de resistência.
essa desvalorização, reduziu-se o· seu poder
Diz o seguirlte:
de Campo Grande; Fernando Amaral Baptista
aquisitivo para 1.164 cruzados novos. Esses
Filho, da Contec do Rio de Janeiro; Antônio
dados são do Banco do Brasil. E, aqui, Sr.
'Todos têm o direito de resistir"a qualAugusto Pessoa de Almeida, do Banco do HraPresidente, eu pedirei transcrição nos Anats,
quer ordem que ofenda os seus direitos,
sil, Mário Nogueira e Romildo Teixeira de Azepara que todos possam tomar conhecimento
liberdades e garantias; de repelir, p_ela forvedo. São pessoas com as quais poetem os
do que está ocorrendo no banco._Co_m ~sses
-ça, qualquer agressão, quando_ não seja
Srs. Senadores dialogar e ouvir, inc::lusive,
reajustes últimos, o maior ordenado a que
possível recorrer à autoridade pública."
ac::erca da_s suas reivi_ncticaç_ões.
.. - chega alguém a ter no Banco do Brasil é este
Então,
esse direito de resistênci.3 é um capíHá poucos instantes, V. Ex", que -está "jJresl1.164,00 .cruZados novos; o menor salário do
dindo a Casa, inforinou-me que pessoa não- Banco do Brasil é de 466,25 cruzados novos; - tulo maior em que se insere: o direito de greve.
Quando o homem viu desvestir-se o seu salá~
identificada, teria recebido telefonema de um
o maior salário com qUiilqUênio e corriissOes,
rio, em razão de uma inflação que não lhe
funcionário do Banco do Brasil, dizendo que
é de 4.029,00 cruzados novos. O único que
pertence, ele tem o "direito de resistência. En:
ganhava cinco mil cruzados novos, mas que
no Banco do Brasil ganha 4.029,00 cruzados
tão, a legitimidade da greve primeiro se inscremesmo assim estava nessa greve para que_ novos de ordenado é_ o Sr. Maílson da Nóbreve e se funda nesse princípio, I! uma reSisos seus vencimentos não fOssem reduzidos
ga, Ministro da Fazend.a._Aquele que recente·
tência legítima.
nem restringidos. Veja V. Ex", Sr. Presidente,
mente, para dar convencimento ao seu posiPortugal, a exemplo do que fiZemos aqui,
como a maldade _está grassando de todas as
cionamento sistemático contra a Casa, chepermite a grev~. que é um direito; nega-se
formas, até anonimamente, para que s_e_ desgou a dizer que não ganhava sequer 700 cruo locaute, que é um abuso.gaste a natureza de um movimento serisslmo__ -zadoS.
Então, na asseguraç5.o do direito de greve,
como este.
...
b SR.. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 6 qUe diz a Constituição portuguesa?
Tenho em mão um documento que leio
- Nobre Senador Leite Chaves, permita-me
"Compete aOs trabalhadores definir o
para conhecimento do Banco e para que fique
uma pequena interrupção. A Mesa cumpre o
âmbito de interesses a defender através
registrado nos Anais da ~sa. Este documento
seu dever, por menos simpática que seja, de
da greve, nãõ podendo a lei limitar esse
tem toda a seriedade_ porque foi formulado,
âmbito."
~
pedir à galeria qUe não se manifeste nem por
inclusive, com dados do próprfo Banco do
aplauso, nem por apupo. Particularmente, esAqui, Sr. Presidente, vamos estabelecer
Brasil. Diz o documento:
tamos solidários. Todos sabem disso, mas peoportunas limitações; limitações legitimas.
"Reivindicações dos funcionários do
dimos à compreensãcfdos presentes para que Mas em Portugal não, se concedeu amplo e
Banco do Brasil: Reposição Salarial.
os trabalhos transcorram de acordo com o
ilimitado direito.
"Para recompor o poder aqulsittvo dos
Regimento.
São os inteiessádoS, a autoridade última,
salários de setembro de 1988". O quadro
Muito obrigado!
a estabelecer quais os limites do seu moviabaixo mostra a evolução dos salários dos
mento...
funcionários do Banco_do Brasil no períoO SR. LEITE CHAVES- E nem se diga,
Che'ga a mais o Direito português, na defesa
do de setembro de 1988 a março de
Sr. Presidente, que há precipitação na greve. do interesse do trabalhador e na asseguração
1989, ... "
O Banco do Brasil, nesses instantes, -e o último do direito de greve. Diz o art. 85:
Passarei esses dados na íntegra, depois, à
a tomar tal posição. E a prova disso é que
·•o Estado pode inte!Vir transitoriamenTaquigrafia, pois dessa forma não será preciso
muitOs bancos privados já fizeram concessão
te na gestão das empresas privadas, para
dtá-los, o que ficaria multo difícil, devido às
de aumento. Entre eles, podemos citar: banass_egurar o interesse geral e os__ direitos
vírgulas e aos muitos zeros que existem.
cos_ privados, deram de 56 a 97,5%; Banco
dos trabalhadores, em termos a definir
Mas, continua:
de Santa Catarina deu 51%; Banco do Rio
pela lei."
Grande
do
Norte
deu
32,5%;
Banco
_de
Per" ... _com os reajustes concedidos pela
Vejam V. _Ex"", a interferência na- empri!Sa
nambuco, 40%; Banco de Mato Grosso,
URP..."
qUe nao ·estiVei- dignamente cumprindo os di·
81;3%. O Banco do Brasil não está pedindo
E compara esta evolução com a inflação
reitos Com _relação aos trabalhadores. Aqui no
qualquer aumento. Os funcionários querem
medida pelo índice do custo de vida, ICV do - apenas que- os salários sejam repostos, em
Brasil, por exemplo, com a comprovação desDieese._Vejam V. Ex"' a comparação:
te_ percentual de injustiça; O próprio Governo
nível de aquisição, aos níveis em que se enconpoderia interferir, determinar a intervenção em
travam no mês de setembro do ano passado.
"Setembro: para um salário de 100, o
um órgão qualquer, inclusive no Banco do
Todçs têm conhecjmento de_ que, dessa vez,
reajuste do ICV, já em setembro, terjª que
Brasil, que embora seja uma so<::iedade de
asseguramOs, sob aplausos gerais, o direito
ser do valor de 122,9~ Cruzados novos
economia mista.. é empresa particular, para
de greve. Antes, greve era um protesto; hoje,
para reposição integral. Em out~bro, o
que esses índices não chegassem a ser aviltaa greve é um direito inscrito na Constituição.
indice de desgaste foi de 27,56; em no·
dos por tal forma.
vembro, de 26,20; em- dezembro, de A n6s, cabe a regulamentação. E Somos um
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O Sr. Ronan Tito - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LEITE CHAVES- Ouço V. EX'
com muito prazer.
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Leite
Chaves, V. EX" presta relevante- serviço não
só_ aos trabalhadores como também ao Sena-

do Federal neste momento que esclarece e
mostra muito bem a história dó lado do fundo-

nário do Banco do Brasil. Por qUe -a história
que assistimos ontem, pririCipalmente, pela_ televisão é um pouco diversa dessa. O que nos
mostrou a televisão e os jomaJs é que os funcionários do Banco do Brasil têm o seu menor
salário de 669 cruzados novos e que o maior
salário chega a 5 mil e 600 cruzados novos_
com as gratificações de costume, porque normalmente quando falamos_ em salário no Bra-

sil nós esquecemos dos soldos e dos paralelepípedos. E também outra história que ele conta é de um fundonário que- perdeu os dedos.
pois tinha uma bomba na mão. É que ela
explodiu antes da hora. Outra história que con-tam é de alguns bancários jogando amónia
dentro dos bancos e foram presos em flagr~n
te. ~ claro que lá na hora também essa justiça
temos que fazê-la. A televisão ficou mostrando, e bem estigmatizado, que é de uma determinada organização: estavam Já com o distintivo da car, jogando amónia, como foi dito
pelo delegado foram presos em flagrante. De
maneira que V. Ex" presta um relevante serviço
no momento em que conta a história também
do lado do trabalhador, porque a história é
contada de uma outra maneira e é bom que
todos saibam. Tenho uma força moral muito
grande para falar um pouco de greve porque,
primeiro fui Secretário do Tabalho no meu
Estado, no Governo de Taficredo Neves, por
dois anos. Enfrentei todo os tlj:)Os- de greve,
e nunca, nunca, Senador, nem por uma vez
alguém, durante um periodo de greve, encostou em um trabalhador, durante o tempo em
que fui Secretário do Trabalho. E declarei no
ue a Secretaria do Trãbalho iria tratar do trabalho, e por isso, assim, vamos dizer, tivemos
uma gestão, que julgo dizer feliz, porque quando terminei o meu mã.ndato tive um jantar
ofere_cido por todos os sindicatos de Belo Horizonte e do interior de Minas Gerais. Mas
V. ~ fere uma corda mais funda aí, que é a
questão do Direito Comparàdo quantO à greve
nos outros países e a greve no Brasil. E hoje
numa reunião que tivemos da Bancada vou relevar aqui para todos - determinei que
um grupo de Senadores - e V. Ex• está no
grupo, primeiro, pelo interesse pelo assunto;
segundo, pelos conhecimentos jurídicos que
V. Ex" possui e que é público neste País - para
que fizessem a regulamentação da lei de greve. Estive na Alemanha, por determinação do
Dr. Tancrédo Neves, estive na França, na Espanha e Portugal, fazendo também um estudo
para haver na abertura democrática, _quando
o Dr. lancredo deveria tomar posse, que tipo
de relação de capital e_ trabalho deveríamos
ter neste País depois de 23 anos de ditadura.
E vou contar um episódio curtinho da Alemanha: quando eu discutia com-os dois Ministros
- aijás, Já. são Secretários do Trabalho -

lá, pelo sistema parlamentaristatem um Mj_nisM
tro burocrata e o Ministro político- e perguntava· a eles: Mas agora vamos ter que regulamentar a greve no Brasil. Como devemos regulamentá-la? Ele me disse: "A greve é um
direito". Não falou em regulamentação. Andei
pelo Ministério do TrabaJho e fiquei impressionado como é que eles criam normas para
a relação entre capital e trabalho. E aí, então,
com:ecei a bombardeáMlo e disse:_ Bom, e se
algum partido político infiltarooSe no melo dos
trabalhadores e começar a usar os sindicatos,
precisa fazer o papel de advogado do diabo
para tirar os elementos que eu precisava para
criar as normas para o nosso País? E Já peJas
tantas disse-me o Ministro, eu_ era Secrettlrio
do Trabalho -lá eles me chamam de Ministro, Herr Minister: "o direito de greve é um
direito liquido e certo. O Sr. está querendo
saber se os trabalhadores resolverem ficar em
greve um ano, dois anos, fechar uma fábrica,
dentro da relação do capitalismo, eles têm
o direito de fechar a fábrica se ela não cumpre
as suas funções sociais'', .Contou-me um caso
interessante: Helmut Kohl havia tomado posse
naqueleS Clias e havia dito que aquela greve
era ui"na greVe inopinada. O Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Alemanha fêMlo vir
à televisão pedfr desculpas ao sindicato, porque a greve é um direito dele e o Chanceler
não tinha o direito de opinar. No entanto, caro
Senador, fiz um depoimento aqui, ontem, que
no meu Estado, Minas- Gerais, todos viram
pela televisão, o direito de greve pelo qual lutei
des~speradamente na Comissão da Ordem
Social, quando muitos quiseram ir para a Co~
missão da Ordem Econômica, para oUtras ordens, eu fiquei na ComiSSão dã-Ordem Social,
porque- queria garantir- duas coisas ao trabalhador brasileiro: o direito de _organização e
o direito de greve. Vi, com tristeza, estourar
uma torre da Cemig que vai abastecer o centroMsul de energia elétrica. Ora, pelo amor de
Deus, aí nã_o __ é greve mais, não é. Isso daí
podem colocar o nome que quiserem, não
vou colocar nenhum, mas não é greve. Segundo, trabalhadores encapuzados. Para que o
trabalhador vai se encapuzar? Ele tem o direito. GarantknOS pela Constituição que ele tem
o direito de fazer greve; quem assegura esse
direito é a Constituição. Os trabalhadores estavam encapúzados dentro da fábrica, com barras de ferro e ameaçando estorá-la. Então,
veja, Sr. SenadOr~ Jiúeiiz e desgraçadamente,
aqui no Brasil vamos ter que regulamentar
a greve. Porque não me consta que o preceito
constitucí6nal dê garantia ao trabalhador de
estourar as res_ervas de oxigénio de uma adaria ou rebentar um fomo. Não me constatambém que seja direito entrar nas fábricas encapuzados. Por que encapuzados? Não acredito,
Senador, q-ue aqueles moços sejam operários
daquela fábrica. Não posso crer, porque se
fossem não deveriam estar encapuzados. Por
esses abusos, por causa de uma bomba que
explodiu e cortou a mão de um determinado
indivíduo e por terem jogado amônia dentro
de um estabelecimento, que prejudica o exercício respirat6iio do pessoal, é que temos de
criar normas para que a greve no Brasil res-
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guarde o direito do trabalhador. Agradeço a
V. EJr a breve intervenção e_ parabenizo-o por
estar colocando da tribuna do senado Federal
o lado dos trabalhador~s.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
(Fazendo soar a campainha)- A Mesa cumpre o dever regimental, nobre Senador Leite
Chaves - malgrado dela própria estar acompanhando com o maior interesse o discurso
de V. ~ - de alertá-lo que o seu temp·o
já foi ultrapassado em dois minutos.
Dessa forma, a Mesa gostaria de solicitar
a V. Ex" que não concedesse mais apartes,
porque há outros oradores inscritos.
O SR. LEITE CHAVES - Com todo o
prazer, Sr. Presfdente.
O aparte de V. Ex!', nobre Senador Ronan
Tito, é muito importante. Primeiro, V. EX' é
o líder do meu partido, o líder da maior Bancada com assento no Senado Federal, e, segundo, é um empresário, de forma que está
dando um depoimento insuspeito. Na hora
em -que temos que regulamentar o direito de
greve, a sua influência será de grande importância, a fim de que alcancemos uma lei que
seja justa e jurídica. No que diz respeito a essas
interferências, posso dizer a V. Ex• que podem
existir outros "Cabos Anselmos", sempre houve no País, e há o mais célebre deles; há pessoas interessadas em transtornar a_ direção
dessas greves. v. Ex· sabe, e aqui estão os
funcionários do Banco do Brasil, que é uma
Casa multo séria e que ninguém quebra o
prato em que come. Posso dizer a V. EX' que
eu tenho testemunhos vívidos de que há homens que são capazes mais de amar aquela
Casa do que às vezes o próprio lar em que
eles· vivem.
O Sr. Ronan Tito- Sou testemunho dJs..
so, nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES -A disciplina e
a responsabilidade levam-nos, por anos seguidos, a esse comportamento. Então, Sr. Presidente, como disse, greve é um direito hoje,
greve não é um protesto. Mas quando é que
os funcionários do Banco do Brasil entraram
em greve? Quando seus salários já tinham
sido alcançados erodidos em mais de 80%.
Esclarecendo V. Ex", aqui estão os dados do
Banco do Brasil: os ffiaiores ordenados hoje,
incluindo comissões, e poucos são os funcionários que contam com comissão hoj~. ou
meJhor, o menor salário do Banco do Brasil
é NCz$ 466,25; o maior salário do Banco do
Brasil é NCz$ 4.209,00; o salário rriédio do
Banco é NCz$ 831,45, quer dizer média ponderada de salários, com quinze anuênios mais
a gratificação. Esse salário maior é desfrutado
por muito poucas pessoas no Banco, entre
os quais o Ministro da Fazenda, que é Visceralmente contra o Banco, que se tomou de ódio
terrível contra o Banco, que hoje se considera
banqueiro, mas não banqueiro nacional, banM
queira internacional e que chega ao desplante
de dizer que seu ordenado no ano passado
era de 700 cruzadOs novos, para- dar credibilidade a uma ·entrevista que então concedia
aos jornais. lso falsameote. Por um lado, para
se parecer modesto e simpático; por outro,
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para desestimular reivindicações salariais do

daqueles que têm interesses económicos_ e- mil funcionários, e não estão sendo feitos conR
País.
cursos. Sabem- '1/. EJcis que é sobre os OrT.bro~. _
políticos contra a greve.
Mas, Sr. Presidente, o nosso líder disse que
a qualiftcaÇão_e disciplina desses funcionários
Os grevistas. ainda que no exerd~io regular
ouviu pela televisão uma versão, mas S. Ex" . de um direito constitucional, .não. têm -?Cesso,
que repousa os alicerces do banco. Quando
ouviu realmente uma versão unilateral. O pró·
há tarefas enormes aqui, que não se quer coe quando têm, Sr. Presidente uma oportuniR
prio Banco do Brasil_ hoje colocou- anÚncio.... _ dade de divulgação, são_ boletins pequenos
meter a quem não tenha confiança, o Se11adO_.
nos jornais, custou 800 mil cruzados, em to~ e modestos que distribuem de porta em porta,
comete ao B~nco do Brasil, mas com a falta
dos os jornais, só em um dele_s. Os bancários
desses funcionários está havendo queda neso que eles mesmos fazem.
.
não o conseguem nem os jornais colocam
sa qualidade._ O atual Presidente! que não é
Pois_ eu quero dizer à casa o seguinte: em
noticiais dos bancários ou dos grevistas e, se
da Càs·a; não ê Sensível a isso, está COntratando
portugalse assegurou aos grevistas ou a qual·
o fazem, é de forma mutilada. E por quê?
funcionários de empresas particulares como
quer classe económica que entre em grev~
Eu já disse aqui multas vezes; é porque os
essas que vârrem o Sen~do- para prestarem
o direito de antena, isto é, o direito gratuito_
bancos, hoje, também estão ligados aos ban~
serviços transitórios, sem qualifiCaÇãO. Saem
à televisão, a exemplo do que ocorre com
cos internacionais e_ a todos os agrupamentos
d6 banco e revelam nossos segredos e Sigilos,
os Partidos políticos. Diz o art. 40 da Constieconômicos maiores. Tenho aqui um dado
e o Banco está a risco. É preciso que-os nossos
tuição portuguesa:
que mostra a_ ligação mUitO --grahde dos banfuricioriárioS ·sejam remunerados condigna"Os partidos e as organizações sindicos internos com os bancos internacionais. _
mente, ao nível em que sempre foram. Que
cais e prof!SsíÓnais- têm dirdto de antena
E, recentemente;- nür'n pronunciamento meu,
esse concurso seja feito com urgência, sob
na
rádio
e
na
televisão_
de
acordo
com
eu repetia isso, Por exemplo, o Bradesco é
pena de- nãO termo-s um padrão de honra e
a -sua representatividade e segundo critéum banco associado ao Sanva Bank, do JaR
respeitabilidade a nível nacional, corno é o
--·nos
ãSêfem-delinidos
em
lei."
pão. Então, este banco jamais chega a defenbanco. Bem o contrário ocorre com essas orR
der posições como a nossa, de sustação, ainda .
Acho que -um4 grande oportunidade nessa
gafúzàções- cõm:promettdas cujos nomes esque temporária, do pagamento da dívida exterregulamentação de direito de greve é _asse-. tão sempre nas nossas comissões de inquéna, porque ele está ligado aos bancos internarito. O nome do BancO do Brasil jariiais chegurar às classes assalariadas que estejam em
cionais,
gieve legítima o acesso aos meios de divulgagou a figurar em comissões dessas, como
FIZ um projeto aqui na Casa eStabelecendo
_entídade suspeita, passivei de_ investigação.
ção para que a sociedade torne conhe:cimento
a moratória legal por dez anos.
__ das causas que determinaram a greve e não
Sr-:- Presidente e Srs. _Senadores~ peço a
os- grandes jornais do País pouca notícia
V.~,.respeitáveis homens, públicos do país, uma
sejam informadas unilate_ralmen~e, criando.
ou nenhuma deram, e quando deram, era sob
ate-nçãó-pára." Os furicionários do Ban-co"
para a sociedade estado de dúvi_da e de perpleo aspecto mais irrelevante. Eu disse atê que
do Brasil, em greve justa, porque seus salários
xidade que podem redundar em sentimentos
os jornais, como o O Estado de S. Paulo, Folha
estão alcançados em mais de 81% do se!,l
menores.
de S. Paulo, são capazes de divulgar nas suas
valor aquisitivo~
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não _tenho
colunas qual a cor da roupa íntima de nossas
Erã 0 que tiriha dizer, Sr. Presidente.
tempo de continuar este discurse:. Registro a
funcionárias, mas não divulgam para o País
"(MUitO btiffil, Palmas prolonQ-a_d_as.)
presença_dos_funcionárlos do Bancq _do Brasil
que o Senado tem em tramitação um projeto
nesta Casa, Pela primeira vez, os seus líderes,
que suspende por dez anos, e estabelece mais
os_ colegas mais novos e mais velhos, funcioDOCGM.Ei'ITO A OOE SE REFERE O
dez para o pagamento da dívida externa. Conários que honram este: País.
-ORADOR EM SEU DISCURSO:.
rno falei, eles dependem de anúncios~ e o bemSe existe,_çqm_o já disse algumas vezes, uma
co quer vir a notícia não anuncia nesse jornal,
cois_a _sêria _no País é o Banco do Brasil. E
"CONFEDERAÇÃO NAêiONAL. DOS
e os bancos internos estão ligados aos _ba!)cqs
aqui, qua~do se cOndenam firmas escusas e
. TRABALHADORES NAS EMPRESAS
externos.
_ _ ·- __
-· .
. .
comprometidas, nós não podíamos deixar de
DO CRÉDITO CONTEC
O Unibanco está ligado ao K_angyo Bank,
ter uma palavra de elogio e respeito a esses
REIVINDICAÇÕES DOS FUNOONÁRIOS
o Crefisu1, ao Citybank; ·o BÇN; ~o BarclaYs
que são responsáveis pela organização mais
DO BANCO DO BRASIL
Bank, inglês, e o Nordeste ao Chemical Bank.
importante do País, no que diz respeito à disciEntãO bá- uma ligação horrenda, nacional e
plina, à serierlade e à honr~dez. O Bal)CO exer- ·.
Reposição Salarial
internacional, contra os iQteresses _l}ªcionais.
ceu a função de Banco _ Central, esse orga(Par?! recompor o poder aquisitivo
Sr. Presidente, eu já estou termin_<iindo, mas
nismo altament~ compro_metido em sua atua~
dos salários de setembro/88) acho que V. Ex' deve checar o tempo, porque
çã.o, e jamais teve comprometimento algum,
comecei a falar não faz 20 níiriutos;- e nós
desde 1808, quando sua função era exercida
O quadro abaixo mostra a evoluçãO dos
estamos tratandO de assunto 1-nais relevante.
pelo Banco do 8("a.s_il.
salários Qos funcionários do Banco do _Brasil
Esta Cãsa, Sr. Presidente, tem sido tolerante __
Termino com um_apelo à Casa: o Banco
no periodo de setembro/88 a mar_ç9/89, com~;
em situações de menos importância. Agora,
do Brasil pertence à Nação, é a Nação que
os reajustes concedidos pelas URP, e compara
mesmo estando preocupado com a greve, me
se exercita financeiramente. Ele existe primeiessa evolução com a evolução da i_nfl.açã.p l_ll. e-.
constrange quando eu estou (alando soi;>_re
ro pela qualidade funcional dos seJViços que
dida pelo lndice de Cust_o de Vida --:- !CV do
ela, o assunto mÇiiS importante do Pªís, neste
presta. Estamos care~ndo de trinta e cinco
DIEESE.
momento.

a

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa compreende a gravidade do assunto que V. Ex' esfáãbOi'aando, mas não pode
criar exceções._o-·prazoe--de 20 minutOs,
e V. Ex" já o esgotou em vários minutos.
Peço a V. Ex" compreensão para co_nclu~r
o discurso, porque há outros oradores mst,:n~
tos para falar na hora do expediente.

O SR- LEITE CHAVES Presidente.

Concluo, Sr.

I REAJUSTE PELA~URP
Mês
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março

Índice

-

21,39
21.39
26.05
26,05

"'""

0""

' REAJUSTE PELO ICV
1

REAJUSTE

Salârio

Índice

Salário

Necessário

100,00
121,39
147,36
185,74
234,13
234, 13
234' 13

22,99
27,56
26,20
25,38
33,78
18,41
8,00'"
10,22"*

122,99
156,89
197,99
248,24
332,10
393,23
424 ,69*
433, 42**

22 ,99t
29.24%.
34,36"%
33,65X
41.84%
67,95%.
81,39"%~

85, 12%-*
'

O Senador Ronan Tito invocoll determinados fatos que viu nas televisões~ vejanl a versão

_ • - estimativa prel!min!lr d_e Inflação para março.
·~-cálculo de!lnll;ivo da !nHação de março.
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Como podemos verificar, a reivindicação de

que os salários atingiram, em março/89, níveis

o momento mais crítico dos salários dos ban-

81% se b<:1seava na expectativa de uma Infla-

mais baixos ·que seterilbro/86, que hã.via sido

cá.rios do Banco do Brasil.

ção de 8% para o mês de março, que na
realidade foi de 10,22%, elevando o índice
necessário para recompor os salários para

;.::

85,12%.
O próprio Banco do Brasil elaborou estudo
para apurar possíveis perdas salariais e verifi·
cou que, o reajuste necessário para recompor

B. 1 B.3

A.5

B. 7

B.S

S. I

5.3

5.5

S. 7

s.s

St!t/78
set/82

628
664 770
417 478
663 833373 468

887
855
55::
1046
5881

1054
1044
638
1313
738

1365
1323
787
1649
927

g~

1104

1009
663

1737
1637
945

1046
588

1313
788

2179
1914
1086

3062
2402
1324
2071

set/86
setL88_

os s_alários aos níveis de setembro de 1988,

.

seria de 78%, conforme quadro a _seguir. De-

monstra-se ainda nos gráficos subseqüentes

...

Mês

mar/89

"'

VAlores lllfl-1r[Qn:!L1os ~ JGr ~DI ~ Ml\flÇD/69

5AtAÍ2.1 OS 801\lCo{;o ltiZ/1& !L
f\liV Gt Btrs co

r

54"1
833

'

Sl3tf'./fl.i or; 01lttJ:))

1\l(va GA

0n

1649
92.7

1164

!b~.GllL

~

IMA.<\CioNI\voj- IGiP- DI
:MA>tço83

Eq;ulparação com o Bacen
15.000 estagiários em todo o País, sendo que,
Dias Parados
em algumas regiões esta forma de contrafoi conquistada com o
Durante o_ movimento grevista de outuw
tação está vinGulada ao nepotismo, e ao apamovimento grevista de março/87 via ato admibro/88 _O Banco do BraSil além de -descontar - drinhamento.
nistrativo da direção do Banco. POsteriormenos dias parados, cassou o direito de 15 dias,
Defendemos o concurso público -como fo'rte foi homologada em Acordo Coletiiio pelo
ma de acesso democrático aos quadros do
Tribunal Superior do Trabalho (Tsn em ·se-- de licenÇ:awprêmio, 6 dias de férias e atraso
nas promoções.Banco. ExigimoS a imediata realizaçãO de um
tembro/87, e ratificada pelo mesmo Tribunal
Uma vez que a Constitu~ão consagra o di~
concurso público nacional para preencher as
em abril/88 e, novamente, em setembro/88.
reito de greve, os trabalhadores não podem
vagas existentes. Cumpre ressaltar, ainda, que
O Banco continua se recusando a cumprir,
ser punidos por exercer esse direito, muito
o Banco__ tem, hoje, centenas de agências a
obrigando os sindicatos a ingressarem com
menos sek como no caso, as reivindicações
espera de inauguraçáo, totalmente equipadas,
centenas de ações de cumprimento nas Junforam consideradas justas e concedidas pelo
mas sem funcionários para operá-las.
tas de Conciliação e Julgamento de todo o
Tribunal Superior do Trabalho.
País.
Outras Informações
O Banco já tem o valor correspond~nte a_
Concurso PúbUco
esses 40%- -provisionados e já reconheceu a
Menor salário no Banco do Brasil: NCz$
466,25 (salário + gratificação) dívida quando em julho/88 adiantou 2 (dois)
O Banco.-do Brasil tem hoje mais de 40.000
vencimentos básicos para cada funcionário
Maior saJário no BB: NCz$ 4.029,00 (maior
vagas, fruto de um longo período sem concurpor conta dessa dívida.
salário + maior comissão + 30 anuênios +
sos, -ou com seleções regionais insuficientes.
gratificação} ·
Incorporação dos 31,1%
Esta carência límita a expansão dos serviços
Salário médio no BB: NCz$ 831,45 (média
(Plano Bresser e Produtividade)
do Banco_ e submete seus 130.000 fUnciOponderada de salário + 15 anuênlos + grãtifi· nários ao aç:C!mulo de serviços e ~cesso de
cação)
_
Essa foi uma conquista do funCionalismo trabalho, em todo o País. Ao mesmo tempo,
Participação das despesas de pessoal nas
do'BB no-dissídio em 1988, já tendo o TST como forma de suprir parte dessa mão-dereceitastotaisdoBanco: 1987 = 26,1.% 1988
= !6,8%
publicado sentença do julgamento e o Banco obra, o Banco recorre ao artifício do estágio
só paga parte dessa conquista sob a forma (que nada mais é uma fraude trabalhista) e
Lucro bruto do Banco do Brasil em 1988:
NCz$2.692.500,00
.- ,.
·de adiantamento.
a contratação de temporários. São mais de
~ ..::;ã. -equiparação
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Crescimento real do lucro bruto do BB:
88/87

~

105,3%

Reposições já concedidas
Por outros Bancos

co;

Bancos privados:

de 56,28% a 97,5%
Banco de Santa Catarina:
51%
Banco do Rio Grand_e .do Nprte:
Banco de Pernambuco:

nem aceitar a sua reposição em cinco longos
anos, peloS se'guintes motivos:
1) O prejuízo não é proveniente de incompetência, má administração ou fraude do Ban-

32,5%
. 40%

2) Quem-causou o prejuizo foi o próprio
Governo Federal, ac.:ionista majoritário do
Banco;

3) O Banco poderá ter çomprometido seriamente nos próximos afias ·o seu fluxo de
caixa e- a sua rentabilidade e, conseqüentemente, não terá c_omo bancar nOvos financiaOutras Estatais
mentos à ârea rural, ficando prejudi<:ado futuramente a produção de alimentos para o povo
Petrobrás e Vale do Rio Doce: índices diversos com reposição variando de 34% a 69%. - · bfâsileiro;
4) Os produtores rurais também não podem ser penalizados enquanto perdurar o conMEDIDA PROVISÓRIA N• 46
- ____ gelamento dos preços_ mínimos de seus produtos.
Quando o Governo Federal remeteu ao
Diante disso chegamos .à seguinte conclusão: qUeril-Cléve arçar cotn -o prejuízo-é aquele
Congresso as Me_diçlas Provisórias que instituíram o Plano Verão, passou despercebida pelos
que 6 cZi.usou, ou seja, o pfópriô Governo Femembros da Câmara e do Senado uma pederal. Afinal, "quem pariu Mateus que o em·
bale".
quena particularidade. No bojo dessas medi·
das havia a determinação de que os emprésSe essa medida for aproVada pelo Congrestimos ao setor agrícola fossem corrigidos pela
so Nacional, corremos o sério risco de perder
variação do IPC (a1l.15 e 17 9a Lei n9 7.?39,
o BanCo do Brasil. Nenhuma .instituição, por
de 31-1-89).
~
·' mais forte, pOf maiS corripeten"te, por mais
retáverque seja, agüenta uma inveStida dessa
Recentemente o Go~mo Federal também
envergadu[a, _Está. na hora, aliás, já passou
decidiu que os financia!nentos à área rural
da hora em que a- socieda,ç:ie brasileira qeve
fossem concedidos pelos estabelecimen_to_s
de <:rédito det:entores das ch.~madas Cadér~- - se éngajar firmemente na luta para defender
cnitle~ê"-seu.
netas Verdes,_ ou Poupança Rural, ou ainda,
ü Banco do Brasil não é soffierlte de seUs
mas espedflcamente no caso do Banco do
aclonistas ou de seus funçtonários, mas um
Brasil, pela Poupança Ouro.
patrimõriio de todos nós. Uma Instituição de
Essas captações são feitas livremente no
180 anos, responsável direta e quase única
mercado financeiro pelos estabelecimentos
pelo nosso progresso n~o pode desaparecer
de <:rédito da r~.de_ oficial (BB, Bãsa, BNB, e
BNC:C) e se -destinam ao financiamentO- da-- pelo ralo de uma hora para outra por incompe·
tência do Governo.- poUtica agricola. Acontece aqui um fator inte~
Convocamos portanto toda a sociedade sulcessante (ou preocupante?): o Banco do Brasjl
mato-grossense e· brasileira, incluindo trabaresponde por aproximadamente 75 a 80% dos
lhadores, entidades de classe e produtores rufinanciamentos à agricultura e pecuária.
rãis pãra cerrar fileiras conosco, para defender
O- cjue oCorreU- a partir da implementação
do Plano Verão foi simplesmente um enorm-e - o que é- nosso. Vamos cobrar dos Deputados
Federais e Senadores uma postura firme e
prejuízo ao Banco do Brasil, que hoje está
coerente -na hora da votação dessa Medida.
rondando na casa dos 2,5 bilhões .de cruzados
Ganhariam o noSso voto_e com isso ganharam
novos. Isto mesmo: de Cruzados Novos. Mas
eleições. Este é o momento de saber se estão
de onde provém esse prejuizO que" a gl-ande
a favor ou contra o povo brasileiro,
imprensa rotula de "rombo"?._ Ele vem exata·
Junte~se a nós nessa grande luta.- Comts·
mente da diferença entre a taxa de captação
são Estadual dos Fundontirios dQ Banca do
(poupança) e da_ ~---ª- _ç:ie aplicação (IPC). É
Brasil no J't1S, "
conta fácil de fazer: quem capta a mais ou
menos 21% e é obrigado pelo Governo a emw
prestar a mais ou menos_ 7% não está, de
DISCURSO PRON(Jf'/GADO PELO SR.
maneira nenhuma, fazendo um bom negócio
JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE
e o resu1tado só pode ser a falência,
26-4-89 E QUE, ENTREGUEÀ REVISÃO
O Governo remereu--novamente ao Con·
DO ORADOR. SERIA PUBliCADO POS"FERIORMENTE. •
gresso Nacional uma Medida Provisória, a de
n? 46, tentando sanar esse problema e cobrir
OSR. JOÃO MENEZES (PFL- PAPara
o prejuízo. A Medida prevê que os est.abeled.·
mentes creditic;ios compensem <:om o _Impos- encaminhar a votação)- Sr. Presidente, Srs.
to de Renda a pagar, até o ano de 1994, essa Senadores, eu poderia ter seguido o ex.ernplo ·
diferença-monstro ocasionada pelo Plano Ve- _ condljador do eminente Senador (tamar Fran~
co, más não ·quis fazer para que _fique consrão,
Nós, funcionários do Banco Uo arasil de -tando dos tra;ba1hos dO Senado as emendas
Mato Grosso do Su],__em_vários encontros esta- que ~ós apresentamos. Quero que para o futu~
duais da <::lasse, decidimos que de maneira ro fique registrado o teor das emendas que
alguma o Banco pode arcar c;_om ess~ prejuízo apr~sentamos:
BancodeMatoGros.so:

81,3% parCela.dos

Abril de 1989

Por exemplo, essa Emenda no 1_ é da maior
importância por(rue o que queremos é o se·
guinte:
"O ouro, em qualquer estado de pure-za, em bruto ou refinado,. será, desd~ a
extraç_ão, considerado ativo financeiro oU
instrumento cambial quando destinado
-a mercado finance"iro ou -à eXecUÇão da
política cambial d.o País, em operações
realizadas, exclusivamente, com a_ interyeniência do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal, nas formas e condições autorizadas pelo Banc_Q _Central do

Brasil."
O que fizemos foi Irnpedir o enxame de
empresas que vão aparecer para negociar
com o ouro. En_tão, como não consigo essa
aprovação, quero que, pelo menos, fique
~onstatidO dos Anais do Senado.
A outra emenda, a Emenda diz o seguinte-:
"'Õê-se· a S€:guiTite re.daç:ão ao art. 14
do Projeto de Lei da Câmara, no 2; Ç.e
1989, que dispõe sobre o ouro. ativo financeiro e sobre o :;;e_u._tratamento trib~
tário:

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, cabendo ao Poder

Executivo regulamentá-la no prazo de
trinta dias."
Este objetivo é que desejamos alcançar, e
para que fique gravado, nos Anais do Senado
Federal o meu posiCionamento em relação
a esse projeto. To dos estão de acordo com
o projeto mas não posso aceitar, em sã consciência, que se dê às empresas, mesmo aquelas que estão na eminênCia_-de falir a se rE;!cuperarem para ir negoCiar com o ·ouro e explorar
mais uma vez os que coni ele trabalham.
O que quero com esta em~nda é que fique
com o_Banco do Brasil e a Caixa Econõmica,
somente. Para que entrarem os outros bancos? Será que os bancos já não têm demais
instrumente?~ para ganhar, para neg~'""iar?
Têm. Será que as sociedades mobiliárias que
estão quebrando, agora podem se juntar e
ir Já trabalhar e-negociar corri ourO? Podem,
corn_este pr_ojet?, este fato inusitado pode ser .
realidade. Será. que as corretoras Vão também,
se instalar nas -minas para negociar o oúi-o
na bolsa e ganhar comissões? Também, pode.
Fica registràq~ '?. meu posicionamento, E quando peço, em uma. outra emenda,
que esse projeto seja regulamentado é porque
ninguém sabe nem c:omo é, nem como se
comprará, nem qual a. maneira", riem quaf é
a for~ma, nem o que haverá nesse projeto de
lei. E um projeto completamente falho. Dçú,
o l"!leli posidonamentO em defesa, principalmente, do Governo, que tenho a responsabilidade de defender, nesta Casa.
Agradeço a V. Ex" a oportunidade p6rque
eu já estava preocupado que não me fosse
dada a palavra e, então, teria que pedir verificação. Assim não, torre tudo Pacificamente contra o meu_ pensamento que ficará expreSso
nos Anais do Senado çla República, na defesa
dos que necessitam e contra a_exploração dos
!TtãfS fortes.

-

.;;;__
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Jutahy Magalhães, Leopoldo Peres e Chagas
e cinco minutos, na Sala da Comissão âe RelaRodrigues. Deixam de comparecer, por mo- - ções Exteriores, presentes os Senhores Senativo justificado, os Srs. Senadores Ronaldo
à.ores Dirceu Carneiro, Mauro Borges, Lourtval
nado disposta no art. 52, V, 11'/, VIU e IX
Aragão, Aluíz!o Bezerra, A1fredo Campos, OdaBaptista e Irapuan CostaJr. reuniu-se a Com is·
da Constituição.
cir Soares e João Menezes. Havendo número
são Parlamentar de Inquérito destinada a apuATA DA 2• REUNIÃO
-regimental,. o Sr. Presidente declara abertos
rar _as irregularidades_ e seus responsáveis peREAUZADA EM 19 OE ABRIL_DE 1989.
os traba.llioS- dfspensa a leitura da ata da
las iiUportações de alimentos por órgãOs goAos dezenove dias do mês -de abril do ano
reunião anterior, que é dada como aprovada.
vernamentais.
de mil novecentos e oitenta e nove, às dez
A_ segyir, passa-se à apreciação das matérias
O Senhor Presidente declarou abertos os
horas e quinze minutos, na Sala da Comissão
coris~oJes da pauta. -Item 1 - Mensagem
trabalhos, convocando o Sr. Armando Guedes
n' 75, de 1989 (Mensagem n• 142, de 5-4-89, Coelho - Ex-Presidente da lnterbrás, para
de Economia, no Senado Federal, presentes
na origem), do Se_nhor Presidente da Repúos Senhores ·s~nadores Lo_uremberg Nunes
prestar o juramento de praxe.
blica, submetendo à aprovação do Senado feRocha, Mansueto de Lavor, Alexandre Costa
Em seguida, o Senhor Presidente passou
eJutahy Magalhães, reúne~se a Comissão Esderal, o nome do Desembargador Athos Gusà fase interpelatória concedendo a palavra ao
mão Carneiro, do Tribunal de_JustiÇa do Estapecial que "regula a competência privatiVa do
Senhor Relator Senador Mauro Borge_s, que
Senado disposta no art. 52; V, VU, VIII e IX
do do Rio Grande do Sul, para exercer o cargo
questiOnou o depoente a respeito de sua forda Constituição".
de Ministro âo Superior Tribunal de Justiça.
mação profissional, desde quando ingressou
-Item 2 -Mensagem no 79, de 1989 (Men- _ na Pe_trobrás, cargos que ocupou na empresa,
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Gd Sabóia de
sagem n 9 146, de 5-4-89, na origem), do Sequais as àtiibuições definidas no Estatuto da
CarValho, JOsé PaulO Biso! e João Castelo.
nhor Presidente Qa República, submetendo à_ lnterbrás, que competem ao Presidente, de
Havendo número regimental são abertos os
aprovação do Senado Federal, a escolha do
como a Interbrás foi informada de que realitrabalhos pelo Senhor Presidente. Senador Desembargador Raphael de Barros Monteiro zaria importações para o Governo Federal, que
Lourernberg Nunes Rocha, que solicita, nos
Filho. do Tribunal de Just~a_ do Estado de
providências foram adotadas, como ocorreu
termos regimentais, a dispensa da leitura da
SãO Paulo, para exercer o cargo de Ministro
a operação, avaliação desde a escolha dos
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada
do Superior Tribunal de Justiça. - Item 3
exportadores até a contratação de serviços no
- Mensagem n? 80, de 1989 (Mensagem n?
como aprovada.
País, a cargo da lnterbrás.
147, de 5-4-89; nã origem), do Senhor Presi~
Prosseguindo, o Senhor Presidente_ comu~
Satisfeitas as suas indagações, o Senhor Se~
nica o recebimento do Ofício no
dente-aa"República, submetendo à aprovação
nador Mauro Borges agradeceu a presença
GG-09-0 17/89, do Senhor Governador do ES- - do Senado Federal, a escolha do Desembardo depoente.
gador Sálvio de Figueiredo TeiXeira, do T ributado de São Paulo, solicitando autorização do
Finalizando, o Senhor Presidente questional de Justiç:_a do Es_tado de Minas Gerais, para
Senado Federal para contratar uma operação
nou o depoente sobre alguns pontos que ficaexercer o-cargo de Ministro do Superior Tnbude crédito externa no valor de dois bilhões
ram obscuros e pede que o depoente faça
nal de Justiça. Relator: Senador Wilson Martis.
de dólares norte-americanos, jUilto a um cóha leitura do documento que cita a indicação
Presidência
convida
para
tomarem
assento
A
sórdo de bancos, liderados pelO Libra Bank
da empresa Sogevia"ndes para a compra da
à mesa, os Srs. Desembargadores Gusmão
Pie, designando o Senhor Senador Alexandre
carne européia. O depoente não encontrou
Costa para relatar a matéria. -- Carn-eiro, Raphael de Barros Monteiro Fílho
este documento~ além de outros citados no
e Sálvio de FigueiredO Teixeira, para submete·
Usando da palavra, o Senhor Alexandre
decorrer de seu depoimento, e se comprorem-$eà sabatina pública. A seguir;oSr. PresiCosta opina pela trainitaÇão nOrmal-âa maté~
meteu a enviá-los à Secretaria da Comissão.
dente concede a palavra ao Senador Wilson
ria, nos termos requeridos.
Nesta ocasião, o depoente passou às mãos
Martins para emitir o parecer da Comissão,
Em discussão e votação é o parecer aprodo SenhOr Presidente um dossiê que instrulu
sobre os indicadores, tendo S. Ex" concluído
vado.
suas afirmações.
favoravelmente. Coi"rcluldi:fa leitura dos pareEm seguida, o Senhor Presidente sugere
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presiceres, a prêsidência deixa llvre a palavra para
ser estabelecido um roteiro de trabalhos para
dente encerrou a reunião e, para constar eu
a fase de interpelação, oportunidade em que
a Comissão, ocasião em que, após alguns deCleide Maria Ferreira da Cruz -_Assistente
fazem uso da rnesrna os seguintes Srs. Senabates, fica decidido sejam ouvidos represenda Comissão, lavrei a presente ata cjiie, lida
dores~ Wilson Martins e Ney Maranhão. Prosse~
tantes da Secretaria d_o Tesouro Nacional; do
e aprovada será ciSsinad.a pelo Senhor Presisecreta a fim de que seja iniciado o processo
Conselho de Política Fazendária (COnfaZ); do
dente e irá a publicação juntamente com os
Banco Central; da Associação Brasileira de
de vot;3ção. Reabertos os trabalhos, a PresiapanhamentoS tãqui9ráficos.
·
Municipios (ABM) e da Secretaria de Planejadência_ proclama o resultado da votação, obmento.
tendq_ o$ Senhores Desembargadores Athos
O SR. PRESIDENTE (Dirceu -Carneiro)-Nada mais havendo a tratar, encerra-se a
Gusmão Carneiro, Raphael de Barros Mon- Declaramos abertos os ttabalhos_A~ mais ur:na .
teiro Filho e SáJvio de Figueiredo Teixeira, no- reunião da CP! de únportação de Alimentos.
reunião e, para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos S<Jntcis,_Assistente da Comisve votos favoráveis. Nada rnais havendo a tra-_ Hoje ouviremos o depoimento do Dr. Armantar, a Presidência encerra a reunião, agrade- do Guedes CoelhO,-ex-Presidente da Interbrás.
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
cendo a presença dos Srs. Senadores, lavran~
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à
NeSte inomentó·, convidinTIOs o depóente
do eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, assistente
publicação. ---: Lol)remberg Nunes Rocha,
Presidente
da Corril'SSão, a presente ata qUe sei"á assinada para faier- õ juramento reginlentai de praxe.
pelo Sr. Presidente.
COMISSÁODE
O SR. ARMANDO _GUEDES COELHO CONSTITWÇÁO E JQSTIÇA
COMISSÁO PARLAMENTAR
Jwo, como dever e consciência, dizer toda
·DE
INQ()ÉRITO
a verdade, nada omitindo que seja do meu
ATA DA 9• REUNIÃO
Crlada ·a7iaves da ResOlução n~ 59 de
conhedniento sObre quaisqUer faias relactoREAUZADA EM 19 DE ABRIL DE 1989
1987, destinada a apurar as irregularida- nados com a investigação a Cargo desta Co·
Às nove horas e trinta minutos 'do dia dezedes e seus responsáveis pelas ímport3·
mlssão Parlamentar de Inquérito, destinada a
nove de abril de mil novecentos e oitenta e
· ções de alimentos por órgãos governaapurar as irregularidades e seus responsáveis
nove, na Sala da ComiSSão, sob a presidência
mentais.
pela importação de alimentos por órgãos godo Sr. Senador Cid Sabóia de Car;valho, reúvernamentais.
ATA DA 17• RE.JNIÃO,
ne-se a Comissão de Constituição-e Justiça,
REALIZADA EM 4 DE ABRIL DE 1989
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) com a presença dos Srs. Senadores Wilson
Convi_damóS o defiõente pC~:ra tornar assentO
Aos qúatro dias do rTiês de abril de mil noveMartins, Lourival Baptista, Roberto Campos,
a fim de podermos iniciar os trabalhos.
Marco Maciel, Maurício Corrê a, Ney Maranhão, centos e oitenta e nove, às _dez horas e vinte
COMISSÁO ESPECIAL,

Regula a competéncfa privativa do Se-

e-
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De pronto, passamos a palavra ao Senador
Mauro Borges, Relator desta Comissão, para
os procedimentos.

normais da empresa, nos seus vários _trabalhos.
.

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Dr.
Arrn.:fndo Guedes Coelho~ vamo~ iniciar agora

cargoS V. s• ocupou, resumidamente, nesta
empresa ao longo de sua carreira funcional?

o interrogatófio.. V~ S' poderá consultar os do·
cumentos de que precisar, ler textos, etc; não
haverá a necessidade de uma leitura extensa,
porque presumimos que todos os assuntos
estarão aq_ui.
Eftfretarl.to, se faltar algo para um melhor
esdarecimento, V. s~ tem toda a liberdade de
aduzir, de acrescentar aquilo que for neces-

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Que

O SR ARMANDO GUEDEs COELHO -

Eu, imediatamente após a complementação
do curso de Processamento e_Refinação, passei dois anos como professor desse curso,
fui professor da cadeira de Operações Unitá#
rias desse curso de Refinação, posteriormente
trabalhei urn ano na refinaria, na Bahia, como
sário ao bom entendimento da matérja em engenheiro da refinaria, depois fui para o Rio
curso e aos nossos objetivOs de averiguações.
de _Janeiro, trabalhei na área de avaliação de
E s-e alguma c:oisa que possa ocorrer e que
petróleo, durante algum tempo também, e deV. 5' não tenha condições de responder na pois fui para a área comercial
Petrobrâs,
hora, apesar de ter um dossiê muito bem pre~
onde passei cerca de 14 horas.
parado, fica, como se diz. devendo. V. s~ manNa área comercial, fui chefe de algumas
dará. à Comissão dentro do prazo mais cwto
áreas. Fui chefe da área de suprimento, respasSivei. informações complementares que ponsável por todo o abastecimento, no Brasil,
V. S9, muito justamente, por memória, não po- de derivados de petróleo, depois fui chefe da
deria fazer de momento, sobretudo dados nu- DiVisão de Combustíveis, também. com outras
méricos, e etc...
-atividades de responsabilidades; posterior~
Então, o que é essêncial é esclarecer eX(}:ta- mente. fuL$uperintendente do Departamento
mente a verdade, deixar tudo transparente. Se
Comerdal da Petrobrás como adjunto e como
nossas perguntas não forem suficientes, V. S• titular por I O anos. Nessa ocasião fui respon·
tem toda a liberdade de alongar as suas expUsáve! por importação de petróleo e derivados
cações no sentido de esclarecer.
pára OBrasl!. Durante esses períodos de crises
Há mWtas coisas aqui que são formais, per- que o Brasil atravessou, de 1973 a 1978, eu
guntamos para todos que aquj vêm - data
era o responsável pela área de abastecimento
e local em que V.
nasceu?
do País de petróleo e derivados, e.- em 1981,
fui lndicado diretor da Petrobrás. tendo ~r
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO~
cido 3 mandatos até I 987, 1988. quando enNasci na cidade de. Goiás, antiga capital do
tão fui indicaclo para presidente da Petrobrás
Estado de Goiás, em 23 de agosto de 1939.ó ano passado.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual
Também por decorrência natural da função
a sya fqrrnação profissional?
de diretor da companhia, fui presidente de
várias subsidiárias. Fui presidente da Petrobrás
O SR. ARMANDO GUEDES COáHO ~ Química SA, Petroquisa, fui presidente da ln·
Sou engenheiro químico e químico industriai
terbrás nesse período que está aí mencionado,
de origem, com especialização na área de profui presidente da Petrobrás Distribuidora tamcessamento de Petróleo, refinação de petró!eo
bém.
na Petrobrás.
"
OSR. RELATOR (Mauro Borges)- De que
O SR. RELATOR (MaLiro Borges)- Na Peforma ocorreu a sua indicação para presidir
trobrás?
a lnterbrás e qual o motivo do seu afastaO SR. ARMANDO GUEDES COELHÓ0 curso de espedalização é na Petrobrás; o ·merito?
curso de formação foi feito na antiga UniverO SR. ARMANDO GOEDES é:OELHO sidade do Brasil, hoje Universidade Federal _Eu era, na époça, presidente da Petrobrás Quído Rio de Janeiro.
mka SA. Petroquisa, quando o Presidente Hélio Beltrão assumiu a Petrobrás, logo no início
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Bem
do Governo do Presidente Sarney. Quando
desde quando é funcionário da Petrobrás?
ele assumiu a Petrobrás, el~ resolveu fazer um
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO rearranjo, porque as subsidiárias, fonnalmenCompletei 25 anos de empregado da Petrote, estatutariamente, são presididcu pelo presibrás no último dia 18 de janeiro.
dente da Petrobrás. Estatutariamente, o presi·
-aente_da Petrobrás é o presidente de todas
O SR RElATOR (Mauro Borges)- Como
as subsldiárias. _Mas, também estatutariamen#
V. S• ingressou na Petrobras?
te, ele tem autoridade para delegar, vamos
dizer
assim, a presidência de alguma subsi·
O SR. ARMANDO GOEDES COELHO para algum diretor da Petrobrás que faça
diária
Ingressei na Petrobrás por concurso- público,
parte do colegiado da Petrobrás, e ele, então,
realizado imediatamente após a minha formaem função da sobrecarga das tarefas de presitura na urúversidade. FIZ_ Um curso de refina·
ção - como clisse --e processamento de dente, normalmente, nomeia cada diretor para
um subsidiária.
petróleo na Petrobrás no ano de_ 1964 .e, a
Há uma certa distribuJção, segundo as subpartir dal, então, evidentemente, tive uma carrelra na empresa- se for o caso, possõ entrar
sidiárias, para os vários diretores. Eu, na époem algum- detalhe -, mas entre.i para os qua- . ca, era presidente da Petroquisa, quando o
Presidente Hétto Beltrão resolveu fazer uma
dros da companhia percorrendo .)S canats

aa-

s·
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modificação- de áreas e então me delegou a
presidência da lnterbrás.

O SR. REU\TOR (Mauro Borges)- Quãndo isso?
·
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO fsSo foi em 1986. Foi logo depois dele assumir

a presidência da Petrobrâs.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Antes
do Plano Cruzado?
_ .
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- ·
Foi antes do Plano Cruzado. E, evident(:mente,
um comentário qUe eu teria a fazer, a propósito
desse assunto, _é no sentido de que a presidência da lnterbrás seria um órgão muitõ mais
vinculado à área de comércio, p·orque é a áreaatividade dela. A responsabilidade dela é a par~
te de trad07g.
Então,_ fiz esse comentário, na época, ao
Presidente Hélio Beltrão. O porquê de minha
indicação, porque efe entendia conveniente
ser eu o presldente da lnterbrás, talvez porque
eu achava que é uma área muito mais vinculada à área de corn.ércio, _então devia estarmuito mais voltada à ativldade comercial da
Petrobrás.
É evidente, eu tinha uma experiência comercia! muito grande, porque fui, como eu
diase, Superintendente do Oecom por quase
15 anos, e ele entendeu que _eu, tendo tido
essa experíênda, e também dizendo ele que
eu era um homem de confiança dele, que
ele gostaria de ter na empresa uma pessoa
em quem ele pudesse confiar, e, pela minha
tradição de experiência na área comercial, eu
teria condições,.varnos_d~r_assim, de pelo
menos supervisionar de uma maneira adequada, ou ser o portadOr, porque, no fundo, no
fundo, o presidente ou os presidentes das sub-

sidiárias são mais um canal de acesso da subskliária à holdintz no caso a empresa-mãe,
a Petrobrás em si.
Porque as subsidiárias têm diretorias execu~
tivas, vice-presidente e diretorias executivas,
que têm o encargo de conduzir os traPalhos
da empresa em sL
Então, o canal de acesso da subsjdiáría à
empresa-mãe, no caso a Petrobrás. é fettr,
através de um diretor de con:,.;;•u ou o Presidente, como é chamado.
Entendia - foi a observação .que ele fez
--que, sendo eu um homem com experíência
na área comercial, haveria, vamos dizer assim,
uma melhor condução dos trabalhos na empresa. Essa foi a razão básica que me foi informada na época, porque entendia, como disse,
que não era uma_ conexão adequada. A conexão mais adequada seria vincular a área comercial da Petrobrós.
·
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Quer

diter que a Interbrás era considerada uma subsidiária da Petrobrás?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Ela é uma subsidiária da Petrobrás, como é
a Petroquisa, a Petrofértil, a Petrobrás Distribuidora etc~
O SR RElATOR (Mauro Borges) -

Cer-.

to. Qual a sua situação funclonal presente?
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O SR. ARMANDO GUEDES COELHO.~ _ tração da jnterbrás, cujo Presidente é o próprio
Presidente da Petrobrás também, ou seja, a
Hoje, sou Consultor do Presidente da Petro-

brás.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quais
as atribuições definidas no Estatuto da lnterbrás que competem ao Presidente? Quai$ as
~tribuições do Presidente?

hofding tem um Conselho -de Administração
-- Petrobrás - que é o mesmo Conselho
de Administração de todas as subsidiárias. Então, Isso dá a uniformidade que- a companhia
entende a nível de política.
Art. 24. diz o seguinte:
"Cabe à Diretoria decidir sobre os seguintes assuntos~
-designação e proposição do Vice-"
Presidente, dos titulares, para as funções_
de chefia, previstos no Plano Base de Organização;
-designação dos representantes da
Companhia;
-atas de renúncia etc."
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E outro ponto, que acho também importante trazer. à Comissão, é o da responsabilidade do ViCe-Presidente e Diretores. t o art.
31, pág. II.
.
-

Observadas as regras legais estatutárias e as djretrizes e normas ftXaOas pelo
Conselho de Administração da companhia, compete ao Vice-Presidente, entre
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO outros _e:nc_argos:Trouxe aqui, neste dossiê, os Estatutos da lna) superintender e coordenar os trabaterbrás e, evidentemente, podemos ver qual
lhos da companhiã.
é a posição do Presidente da Companhia.
b) convocar e presidir as reuniões de
Entre os vários asPectos, estoú deixaridó
Diretoria e presidir as assembléias gerais
algumas pastas aqui com a Comissão, com
nas ausêndas e impedimentos do Presio Senador Dirceu C_a_rn~lrO, e-também para
dente.
os outros Senadore$. Mas aqui tem, no ltem
c) propor à Diretoria-, que submeterá
Estatutos ·da lnterbrás, na página 5, da Admiao Conselho de Administr~ão, o Plano-__
nistração:
Base de Organizaçao sobre alterações e
Câiacterizando, realmente, que o Vice-Predistribuição entre os demais Di retores das
"A Companhia será dirigida por um
sidente da companhia é o homem efetivamenáreas de atividades defmidas no PlanoConselho _de Administração, com funte operativo, que propõe à Diretoria da compa·
Base.
ções deliberativas, e uma diretoria."
nhia toCiãs-as...
d) propor à Diretoria o preenchimento
A Diretoria, mais à frente.
O SR. RELJ\TOR (Mauro Borges)- O Vi c~'!-~
das funções de chefia, previstas no PlanoO SR. RElATOR (Mauro B.orges_) - Uma
Presidente?
Base de Organização:
Díretoria deliberativa?
e) movimentar os -diriheiros da comO ·sR. ARMANDO GUEDES COELHO panhia, sempre em _conjunto com outro
O Vice~Preiside_nte, no caso da subsidiária, da
O SR._ARMI\NDO QUJ;;DESJ;QELHOInterbrás, propõe normas, propõe estudos,
Diretor, podehdo delegar essa faculdade
(.(ma Diretoria Executiva.
aos demais Diretores, empregados ou
propõe tudo, criação de .rnanuais, etc.
.
"A Diretoria será composta de 8 memLogo, em seguida, na página 1O, tem "Das
procuradores.
bros, adonistas_ou não, sendo um Presi~
I) admitir, promover, punir, transferir
Responsabilidades", o que cabe. ap Presidente. .
dente, um Vice-Presidente e até 6 diree dispensar empregados de qualquer ca-"Art 29. Ao_Presidentecompeteaditores."
tegoria, podendo delegar tais poderes aos
- feção geral dos trabalhos da companhia, _
demais Diretores oa titulares de órgãos
É o art. 19, dos Estatutos da Companhia,
especialmente:
da companhia.
na página 7.
a) representar a companhia em juízo
g) autorizar despesas, compras e conDepois, diz... Perdão! Ainda há um fato imou- fora dela e nom_ear Procuradores e
tratações dentro dos limites faxÇ~cl_os pela
portante aqui, que eu gostaria de mencionar,
prepostos;
Diretoria."
pela seguinte ordem:
b) convocar e presidir as reuniões da
O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Um
"Art. 19, § 1~: O Presidente será o
DireiOria e presidir as assembléias gerais.
momento, Dr. Guedes. Essa delegação é forPresidente da Petróleo Brasileiro S/A, Pec) designar, dentre os demais Diret_o-:___ mal, mandada por escrito ou ela é verbal?
trobrás, ou membro da Diretoria Execures, aquele que responderá pelos encarO SR• .ARMANDO GUEDES COELHOtiva da mesma companhia, por ele indicagos dos eventué!.lmente impedidos.
É estatutária, a delegação do Vice~Presidente.
do ao Conselho de Ad.rninjs_tra_ção,_ e SJ.Ja
d) propor à diretoria, dentre os demais
investidura no cargo far-se-á mediante re- .
· Diretores, a designação do substituto inO SR RELATOR (Mauro Borges) - Mas
gistro em livro de Ata da Diretoria."
terino doVice-Presiderite ou o Dire_tor, no
como ela se procede? Como o _Diretor e seus
cas~de
v~cância,
-até
que
o
Cons~]ho
subordinados saberiam se estavam ou não
Conforme mencionei, o Presidente da Pede Administração designe novo titular.
delegados, com é que ele agiria realmente
trobrás tem o poder de delegar a um Diretor
e}__fazer publicar o relatório anual das
em seu nome, é uma delegação verbal, para
da empresa para substituí-lo.
ati~dades cfu_ ~Presa, à companhia.
cada momento ou ela é permanente?
"§ 2~ O membro da Diretoria. Execuf) enviar ao Tribunal de COritas da
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO tiva da Petróleo Brasileira SIA - PetroUnião, dentro do prazo legal, através do
Ela-é permãnente. Veja, essa é uma Iâêía geral,
brás- eleito para Presidente da compaMinistério das Minas e Energia, as conta.s
na minha maneira de ver, inclusive, como Prenhia, só poderá permanecer no cargo engerais da companhia, relativas ao exersidente da companhia, devo perceber nitidaquanto mantiver a qualidade acima refedcio anterior.
__
_
mente isso, é vital para a companhia esse tipo
rida."
O Presidente tem poder de vetó sobre
de delegação. As subsidiárias têrn uma autoas_ decisões da Diretoria - ess.a é uma
Ou seja, enquanto for Diretor da companomia extremamente ampla. No fundo, a obricaracterística de todo grupo da Petrobrás.
nhia. Perdendo a posição de Diretor, autOmatigação delas, em relação à holding, é de prestar
O próprio Presidente da Petrobrás tem
camente também perde a posição de Presicontas, vamos dizer assim, mensalmente das
poder de_ veto _s_oQre a d~cisão não só
dente de qualquer subsidiária.
atividades da empresa, através de relatório_s,
_da Diretoria, como do próprio Conselho
Em seguida, diz;
que são apresentados ao Conselho de Admide Administração, assim como Presidennistração, por intermédio do Presidente ou Di"Art. 22. O V! ce-Presidente e os Di rete das subsidiárias ~mbém."
reter de contato, relatórios esses que dizem
tores terão mandato de 3 anos, podendo
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - 0 PreSí- - mais ou menos como é que a companhia
ser reeleitos. A ir:westldura, _no cargo de
funcionou duran~ aquele perl~do.
dente da Petrot;>râs ou ...
V!ce-Presidente e de Diretor, far-se-á mediante termo de posse, lavrado no Uvro
O ~R.. F(E!ATOR (Mauro Borges) -Estou
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO de Ata da Diretoria, subscrito pelo Presiquerendo saber ·exatamente se eles tomarn
Aqui, no caso, é o Presi~ente da subsidiária
Sponte Sua, por sua própria inciativa, a decidente.
ou seja, esse é um_ poder que emana ... Todos
são de assumir essa delegação em a~suntos
os Presidente das subsidiárias têm poder de
Quer dizer, o Vice-Presldente é um cargo
que são~ da competência do Presidente. E se
veto sobre decisõ~s da Dir_etorla.
a nível de decisão_ do Conselho de Adminis-
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o Presidente, por exemplo, não quiser ele v~

ta? Diz que eles não entram nessa fa~a issO
'

é que quero entender.

O SR. ARMANDO GUEDES COEUiO O Presidente tem poder de veto. Quando o
Diretor-ou o próprio Vlce-Pr_esidente apresentam as ~atêrias à Diretoria e, evetualmente,
se o Presidente entender que aquelas matérias
não são adequadas, ele pode vetar. Mas esse
é um fato que acho que_ nunca se passou
dentro dos grupos Petrobrás ou em qualquer
que seja a subsidiária.

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -A delegação é automática, toda vez que o Díretor
acha que precisa agir eril no"me do Presidente
ele age.
O SR. ARMANDO GUEDES COEL!iO Apesar de que aqui nos Estatutos, o sr. observa que a posição do Presidente, no caso das
subsidiárias, é um pouco,
dizer assim,

vamos

desculpem-me a imagem, meio de Rainha da
Inglaterra, ele funciona mais como um representante da empresa junto ao órgão máximo
da companhia, que ê o Conselho de Administração, quer dizer, o Presidente da Companhia
não tem nenhuma ação executiva dentro dela,
agora. ele tem se quiser.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Ele
tem poder de veto, que é o mais imPortante.
O SR. ARMANDO GUEDES COEUiO Mas, funcionalmente e tradicionalmente~ a
companhia funciona através das suas Vice~
Presidências e das suas Diretocias ou seja, o
Vice-Presidente é chamado Vice-Presidente
Executivo, ele é, realmente, o verdadeiro executivo da Companhia.

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) -V. S•
conhece algum caso na lnterbrás, ou mesmo
fora, nas outras subsidiárias, -de- veto?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Não, não conhece.

Enlão, por aqUi, podemos observar, desculpe-me Senador, só complementando o que

eu vinha dizendo, que pelos estatutos da empresa, a parte operativa da empresa fica a cargo da Diretoria e do Vice-Presidente, que é
o executivo,
O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) -O VicePresidente ocupa também o cargo de diretor?
O SR. ARMANDO GUEDES COE:L!iO Não, ele é Vice-Presldent~,__ é ,o_ ex~cutivo, e
tem evidentemente_uma_D_iretoria.
O SR. RElATOR (Mouro Borges)·- V. S•
por acaso pode dizer quem era o ~ecutivo
no seu tempo?
O SR. ARMANDO GUEDES. COEUiO O Vice-Presidente era o Jçsemar Nascimento
e tinha uma Diretorta formada_ de alguns Oiretores, inclusive alguns deles viefafn ·aqüi; o
Gorbelini esteve aqui, o Paulo Uma Câmara;
o Milanez Neto._

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Tnsis-_
tindo, ainda, quando V. S"- saiu da lnterbrás

O SR. ARMANDO GUEDES COEUiO -

V. Ex' já me perguntou por que saí e eu não
disse. Se me permite, eu gostaria de dizer o
porquê,
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E para
n6s seria interessante saber.
O SR. ARMANDO GUEDES COEL!iO A certa altwa, isso já na administração do Pre-

sidente Ozfres._ O Presidente Behrào já haVia
saldo e era o Ozires OPre_sidel-ite-da Petrobrás.
CoineCei a obser_var uni. latO que "já era da
minha avaliação, que é aquele comentãrio que
ftz, achando que a área da lnterbrás era muito
maís voltada à área comercial da Petrobrás.
A finalidade, a razão por que a lnterbrás foi
criada - e eu participei do processo de criação, sendo incfusive membro primeiro do conselho ftscal da companhia na o-casião e tinha
discutido muito isso - é que achávamos que
o grupo Petr_obrás precisava de uma empresa
que fosse o braço direito dela e do País, para
promover <::ohtrapartidas de importação de
petroléo.
Enfrentamos a19Unias crises de petróleo
muito sérias. EU, pessoalmente, como Superintendente do Departamento Comercial da
Petrobrás, fui líder desse negócio, percebi
quão dependente o Brasil era de importação
de_ petróleo e a quantidade de divisas que gastávamos nessa área e fazíamos muito pouco
uso de uma barganha que, teoricamente o
País devia ter ao comprar petróleo para poder
vender alguns produtos. A empresa não tinha
um instrumento para isso. Quando discutíamos internamente o __assunto, achávamos que
ela tinha espaço para criar uma companhia
que __~esse esse papel. Essa companhia velo
a ser a Interbrás ..
A ação da lnterbrás tinha_ que ser muito vinculadaà ""açã_o comercial da Petrobrás na compra de p_etrõleo, principalmente nos países do
Oriente Médio, onde comprávamos uma grande quantidade de petróleo e onde o Brasil
nãQ _tinha praticamente exportação alguma.
Chegamos <L comprar um bilhão e meio de
dólares da Arábia Saudita e exportar 1O milhões de dólares. Não haviá-praticamente nenhuma contrapartida, nenhuma compensação, por isso achávamos que se devia ter um
instrumento forte. A lnterbrás foi criada dentro
deSsa ConcepçãO.···
Há que se pressupor que, dentro desse princípio, o ideal seria ela marchar junto, Como
eu disse, para a área comerci.:il. COmecei a
pei'Ceber nitidamente, como Presidente da
ComPanhia, que eSse fatO não estava se passando, porque eu não era o diretor de contato
da companhia na área comercial da Petrobrás,
O diretor de cantata da" comparihta na área
comercial da-Petrõl>rãs era o Carlos Sant'Anna, na época. Ele é que supervisionava toda
a parcela de importação de petróleo e derivados na companhia e fazia todas a transações
n<?. Ç)riente Médio. _Por mais que ele estivesse
integrado - ele já tinha sido Presidente da
lnterbrás no passado - à operação em si da
companhia, é- diferente de e1e ouvir e de ele
fazer. Comec~i ~-observar que estávamos perdendo aJgumas oportunidades comerciais imo
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_ portantes no Oriente Médio, porque conhecia
muito o Oriente Médio, tinha passado 14 anos
lidando naquela área e achava que a empresa
não estava usufruindo em toda a potencialidade que isso acontecia. Eu já tinha feito
alguns comentários a propósito desse assunto
no Conselho de Administração, quando discu·
times essa questão. A essa altura, procurei
o Presidente Ozires e lhe disse que achava
que, infelizrriente, eu não estava conseguindo
fazer o que pensava ser possível na lnterbrás,_
porque eu não tinha o comando das importações de petróleo da companhia e, nesse mister, eu acha~La_que era importante, -essa conexão, como eu tinha ditO nO primeiro dia ao
Presidente Beltrão.
O SR RELA.TOR (Mauro B_orges)- Eu supunha que as importações er:am feitas pela
Jnterbrás.
O SR. ARMANDO GUEDES COEL!iO Não. As importações de petróleo, não. Indu- siv~ p_or lei elas não podiam ser feitas, porque
o monópolio de importação de petróleo é da
Petrobrás. A Petrobrás não pode delegá~Io a
uma subsidiária. A Petrobrás tem um órgão,
Departamento Comercial, do qual fui Superin·
tendente durante quase doze anos, responsável por essas importações. O Departamento
Comercial também tem um diretor de cantata,
que não era eu, mas o Sr. Carlos Sant'Anna
Dentro dessa linha, procurei o Presidente Otires, na época, e lhe disse~ "Olha, Presidente,
eu acho que para os negócios da companhia
e o-objetivo para o qual ela foi criada e que
o País persegue é extremamente importante,
para não dizer essencial, que a área da lnterbrás seja a mesma do contato de petróleo.
Sugeri-lhe que ao irivés de trazer, criar um
problema político dentro da companhia... ,
quem é que detinha o controle da importação
de pettóleo? EUSãbla--que se pleiteasse a área
de petróleo para a minha função, é claro que
geraria problemas internos. A meu ver, nessa
circunstância, é melhor que a Interbrás seja
presidida pelo diretor e seja ele o responsável
pela importação de petróleo. Sugeri~lhe que
fosse passada a lnterbrás para a área __de ação
do Carlos Sant'Anna, à época, Presidente da
Petrobrás Distribuidora. Fizemos uma troca:
passe! a ser o Presidente da Petrobrás Distri·
bUidora, deritro daquele rodízio que caberia
à Petrobrás fazer; e o CarloS Sant'Anna pasSou
a Presidente da Interbrás, conectando então
a área cOmercial da Petrobrás com a área da
lnterbrás.

O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges) era ·a encarre-gado das impOrtações?

Ele

O SR. ARMANDO GUEDES COELiiO Exatamente. Fazia sentido.

O SR. REU\TOR (Mauro Borges) :.:_ Continua assim atualmente?
O SR. ARMANDO GUEDES COEUiO Continua assim. Ele é o Presidente da-Iriterbrás.

OSR RELATOR(Mauro Borges)- Apenas
para ampliar o conhecimento da matéria. -Esse
diretor comercial da Petrobrás que faz as im~
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da nossa tradição fazer tal tipo de coisa. Porém, a situação que existia na ocasião foi de
tal ordem, acho que é do conhecimento de
todos, principalmente dos Srs. Senadores, a
situação no País era de tal ordem que a empre·
O SR. ARMANDO GUEDES COEmo-:- -- sa não teve como fugir a essa responsabilidade. Q G.overno, a certa a1tura, disse: "Você
Com o Itamaraty também.
é o_ nosso importador de produtos."
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Com
O SR.- RELATOR (Mauro Borges) - Ela
o setor comercial do ltamaraty.
não tinha feitQ_-ªinda grandes importaÇões?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Para que V. Ex' tenha uma idéia, eu gostaria __
A primeira grande aventura da companhia na
de complementar com um dado que, a meu
área de importação foi nessa ocasião. Sendo
ver, ju1go importante. Hoje, talvez 60% do peque no caso da carne, especificamente, nós
tróleo que o Brasil importa tem contrapartidas
achamos uma loucura sermos responsáveis
de exportações.
pela introdução da carne no mercado brasiO SR. RELATOR (_Ma_uro Borges) - Isso
leiro. Nós achávamos que, num rasgo de coraé muito importante.
gem, poderíamos funcionar como agente
comprador no mercado externo, em função
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO de tennos uma rede de escritórios bem distriPrinCipalmente numa área complicada como
buída no mundo e saber que possuíamos pesa do Oriente Médio. A única coisa que ele
soas adequadamente preparadas para avaliar
exporta é o petróleo. Portanto, a única maneira
se as compras eram bem ou mal feitas etc.
de conexão é VÍi;l petróleo.
Mas, dentro do mecanismo_operacíonal, achamos que podíamos trazer a carne e colocá-la
O SR. RELATOR (MauroBorges)-0 papel
nos portos brasileiros; agora, introduzir a carne
de mandatária comercial, assumido pela lnter·
no mercado brasileiro e destnbuí-la, nós achábrás, na importação de alimentos, é suficiente
vamos isso uma loucura. Agora, tivemos que
para eximi-la de tod.:;~: e qualquer imputação
fazer porque, à certa altura, chegamos a ter
de responsabilidade? Ela se -diz mandatária
12 navios nos portos parados, o que a Cabal
e fica nessa condição?
e os outros órgãos responsáveis não canse·_ O SR. ARMANDO GUEDES COELHO guiam fazer.
Trata-se de um negócio complicado. Na époEntão, era uma sobreestadia que_ custava
ca, ela foi levada a tomar essas ações porque,
a brincadeira de 1O a 12 mil dólares por dia.
conforme eu disse, a concepção básica da
Navios parados há 15, 20 dias sem conseguir
empresa lnterbrás foi para exportar. Essa foí- descarregar, e isso foi levando principalmente
a filosofia báslcê!. da _çoiDpanhia.
as áreas de Governo ao desespero, por dots
motivos: primeiro, por causa da carne que era
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mais
um assunto muito polêmico na época, muito
para exportar do que para importar.
crítico na época; segundo, faltava carne, e havia carne importada nos portos e os navios
O SR. ARMANDO GQEDJ;S COELHO --'
não conseguiam descarregar. Então, eles frzeEu diria que ela não foi criad~ para importar.
ram um apelo dramático e nós tivemos que
Recordo-me que ela fez algumas importa·
entrar no circuito.
ções esporádicas. Por exemplo, para o siste·
Da outra vez, houve toda essa processuama, a certa altura, começou a importar ou
lística de discussão interna dentro da expec·
trabalhava na importação de amónia, que era
tativa que nós achávamos que seria um trans·
um produto necessário o à outra subsidiária
torrio. Depois, os fatos vieram mostrar que
da Petrobrás, a Petroquisa; depois para a Penós não tínhamos nenhum preparo para fazer
trofértil. Na época, a amónia era tratada pela
Isso. Mas, outra vez, não houve escolha. A certa
Petroquisa e depois pela Petrofértil. A certa
altura; I6íQua.Se Uma-determinação tácita, sob
altura a Petrofêrtil, inicialmente a Petroqulsa,
pena de haver um caos completo em função
entendeu que a lnterbrás poderia eventualdo produto que estava nos portos; os navios
mente importar. Mas a concepção básica, toda
terem que ir embora e haver deterioração do
a estrutura da companhia, a sua maneira de
produto sem que ele pudesse chegar ao desti·
se portar foi no sentido de dentro para fora.
no. Então, a lnterbrás acabou assumindo esse
Ela se organizou para esSe aspecto. Naquela
tipo de posicionamento a contragosto, mas
época, quando foi mencionada a conveniên·
teve que assumir. Vamos dizer assim, ela foi
cia. a hipótese da Interbrás vir a ser uma em·
uma· delegada do Govenro por determinação
presa que o Governo elegeria para ser respon·
específica do Conselho Iriterministerial, na
sável pelas importações, nós nos questionaépoca, a Sunab, que estabeleceu que ela precimos muito internamente, na lntei"brás, da consava fazer.
veniência de que iss0 pudesse ser feito. EntenHá um outrO detalhe interessante, que vale
díamos que a companhia concepcionalmente
a pena i'nendonar: recorda:me bem, outra vez
não tinha sido formada para esse fun e, mais
em relação à carne, que as ~árias empresas
do que tsso, não estava preparada para fazer
privacJas au~rizadas a fazer a importação na
esse tipo de atividade.
época também escolheram a lnt.erbrás para
Pessoalmente, questionei muito com 9 pró·
fazer a importação para elas. O que significa
prio Ministro à época, porque eu via alguns
dizer isso? Significa dizer que eles identificariscos envolvidos nesSe- particular, e não era
portações e que, portanto, vai também vender
coisas, das quais a Jnterbrás está encarregada,
deve ter uma conexão com o Ministério da
Indústria e Comêrdo muito grande para saber
o que temos a exportar.
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vam a [nterbrás, na minha maneira de ver,
evidentemente, como um_ instrumento adequado a nível de agente comprador, quer dizer,
ela demonstrou realmente_ que era capaz de
fazer, porque as compas foram bem feitas isso é um detalhe - a nível externo. Parece-me-na minha a"vãliação hoje, que a opera·
ção foi bem executada.
-Agora, internamente, foi um caos completo,
em função da falta de_ estrutura, da falta de
preparo do Pais para funcionar como impor·
tador. Vejam, não foi só a Interbrás que esta.ya
despreparada, o próprio País estava despreparado. O Brasil não é um importador de carne, o Brasil é um tradicional exportador de
carne. Então, todas as nossas...
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não
só carne, mas outros gênerOs alimentícios.
O SR. ARMANDO. GUEDES COELHO Então, na hora você inverte; o País, de repente,
vira um grande importador de grãos, de alimentos, de uma maneira geral, e de carne;
era de se prever que isso fosse trazer uro tumulto muito grande na- hora da internação desse produto aqui dentro.

OSR RELÀTOR (Mauro Borges)- É muito
oportuno o seu esclarecimento franco sobre
a questão.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Então, veja Senador, só complementando, eu
disse que era complexo porque ela não pode
se eximir, vamos dizer assim, .. ,.Mas acho que
ela se desincumbiu da melhor forma possível,
de acordo com as circunstâncias que se apre·
sen~vam na época.

O-SR. RELATOR (Mauro Borges) -A c_oncentr_ação de ordens de compra em nome
da lnterbrás expôs as investidas brasileiras no
mercado externo de um modo geral, de forma
a excitar os preços em nosso deSfavor, quéi"
dizer, o anúncio de compras amplas no exterior não provocou naturalmente uma excitação no-mercado, uma tendência de elevação
de preço.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO ~
Veja senador, essa colocaçãO interessante que
V. Ex' faz, porque eufui, como disse, Superintendente do Departamento Comercial da (Pe·
trobrâs), há muitos anos- e essa é uma ca·
racterística básica do comércio.
Recordo-me que tive uma experiênd.i muito_ interessante nesse parti_cular, e na vida_ a
gente aprende muito, mais emmdo do que
acertando. Reco(do-me, nitidamente, que na
(Petrobrás), certa ocasião, como SuPerintendente do Departamento C~mercial, tive _que
importar, por necessidade de abastecimento,
urnas três cargas de óleo combustível e busquei umas três ou quatro companhias -estou
contando este_ fato para depois responder a
sua pergunta, pois acho qoe ele é ilustrativo
para o que V. Ex• está colocando, incil,1sive
a sua colocação é perfeita_- mas três ou
quatro companhias que achava tinham condições de atender à nossa necessidade. O i11te·
ressante é que essas empresas também foram
buscar umas três ou quatro outras empresas
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e o processo entrou num crescendo, e nós
queríamos importar na ocasião umas cem mil

toneladas de óleo combustível, apareceu no
mercado como sendo a (Petrobrás). Daí oBraM
sH importou mais de um milhão de toneladas

de combustivel, porque as empresas,- cada
uma, pediram o mesmo equivalente e o destino era o mesmo. EntàO; ãQueles números
começaram a se somar. E, evidentemente,
houve uma excitação gigantesca, os preços

subiram e tivemos que cancelar esse pedido
de importação.
O que qUerO dizer com isso é que uma
regra às vezes é falsa; e idéia de que quando
se faz uma tomada ampla de preços se tem
o melhor resultado, porque, dependendo da
forma como ela é feita, pode levar a uma exci-

quer dúvida, sem nenhum medo de errar, que
esse fato é verdadeiro.
Agora; necessariamente, vamos dizer assim,
o interesse não está especificamente, por
exemplo, numa operação de carne ou numa
operação de arroz. Não é necessário que se
esteja fazendo a melhor compra de arroz; quer
dizer, ela está dentro de um contexto em que
o País estaria levando eventualmente a maior
vantagem. o_ :que quero dizer com isso? É
que V. Ex~ pode estar tendo alguma contrapartida que, especificamente, não esteja naquela área em que V. Ex' esteja efetuando
a compra em si. V. Ex" pode estar tendo alguma vantagem em outra área, mas que, a nível
de País, ela traduz um resultado positivo no
seu cômputo global. Mas diria- insisto, sem
medo de errar- que o interesse do Pais sempre prevalece.
Nesse caso específico das importações, as
margens da Interbrás são muito pequenas,
qualquer coisa entre 1,5 e 2% em relação ao
valor da compra, que em qualquer operação
de trade eu diria, é extremamente baixo no
valor da compra e que varia de compra para
compra. Não lembro exatamente, mas é nessa
ordem de grandeza.
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Inclusive, no caso-específico-de carne, o Governo permitiu que outras empresas brasilei·
ras faessem a importação e essas empresas
não quiseram fazer e pediram que a lnterbrás
fizesse.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -

Mas

houve uma oportunidade em qae empresas
manifestaram interesse e, se não me engano,
houve uma manifestação contrária de ocmpra
naquele momento, Que iria prejudicar as negociações da Petrobrás. Parece que houve uma
dificuldade de incentivar o Governo deixar que
fizessef1! importações.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Veja, Senador, é aquilo que disse inicialmente
a V. Ex". Em princípio, vamos admitir, por hipótação no mercado e puxar os preços para citese, que o Governo pagasse a lnterbrás e
dissesse que ela é agente de compra mas
ma.
f muito importante que quem vai comprar
que juntamente com ela fosse operar 7 ou
tenha a consciência de como ·a- mercado está,
8 !::mpresas. Vai acontecer aque-le fenômeno
para que ele possa entrar de uma forma ade~
que V. Ex.' mencionou de 7 empresas entrãndo
quada, não provocando esse tipo de excitação.
no__mercado. É claro que vai aquecer o merEritão, a·-resposta que eu daria a V. EX' é
cado porque, evidentemente, vai faltar unidade
a seguinte: se realmente uma concentração
de comando ou unidade de decisão em relafor feita de forma inadequada, ela pode excitar
ção ao que se busca em termos globais.
os preços e puxá,Jos para cima, mas se ela
Acho que desde que haja uma definição,
for bem exercitada, dará um poder global posiela deve ser dada num determinado sentido
O
SR.
REU\TOR
(Mauro
Borges)
-Quer
·
tivo para quem vai comprar.
e não deve pulverizar, porque pode prejudicar
dizer, jamais o iri.teresse de ganhar mais pela
o objetivo maior. O que quero dizer com isso
Na minha avaliação, dos anos todos que
um
preç_o
mais
que
lnterbrás
poderia
justificar
vivi na ârea comercial, eu levaria, vamos dizer
é que a Interbrás em nenhum momento pleicompatível.
assim, desde_ que bem executada por pessoas
teou_ d_g Qov<i!'mo, a priori, que ela deveria ser
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -'competentes, a centralizar compras ao invés
a empresa importadora. Ela recebeu ordens.
de pulverizar compras, porque acho que quem
Além disso, quero dizer a V. Ex!' o seguinte:
O SR. RELATOR (Mauro -Borges)- É Ver~
compra numa escala maior tem condições
essas margens foram decididas muito depOis
dade que a situação f111anceira da lterbrás, em
de
as
compras
terem
sido
efetuadas.
Foi
no
de executar essas compras, usando dos instru85 e 86, não era muito satisfatória e qUe a
final das operações, que essas margens foram
mentos normais que a área comercial dá, com
empresa viu sua participação no programá
um poder tal, que ele consegue negociar medecididas porque não discutimos esta questão
de importações uma oportunidade para meantes. Quer dizer, temos mais o objetivo de
lhor do que quem compra menos. Isso me
lhorar sua própria situação, um -desejo?
atender ao País, sem entrar no mérito do que
parece uma regra geral, que existe na área
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO.a elnpresa acertaria com ele, e depois de as
de comércio, e acho positivo.
Posso falar com toda clareza, sem nenhum
De forma que uma empresa bem poslclooperações efetuadas, através de discussões
problema sobre isso!
nada, bem capacitada, bem instrumentada,
com o Onab - Conselho fnterminísterial de
não vejo ma1 em centralizar, em dar grande
Abastecimento - na época, foi decidido qual
Uma empresa que opera na área de trade
escala de p·oder de _compra, porque o resula parcela que a lnterbrás ficaria, basicamente
- jsso eu diria que é regra geral, depois, evitado dev:e ser positivo. Esta é a resposta que
essa parcela era para cobrir razoavelmente o
dentemente, a gente pode até especificar o
eu daria em relação à sua pergunta.
custo de uma empresa. V. EX pega uma emproblema da área Jnterbrás em si -, as marE, nesse- particular, no que tange às comprega de trade, em qualquer lugar do mundo,
gens, corno eu disse, são extremamente baipras efetuadas pela Interbrás, de urna maneira
sejam as trades japonesas, que são as mais
xas. Então, V. Ex~ pega, por exemplo, um gigeral, evidentemente algum caso especifico
eficientes que operam no mundo, as margens
gante no mundo em úade, uma Mitsubishi
pode ser melhor discutido, mas me parece
que elas operam é nessa faixa de 2%. Qualou qualquer desses gigantes japoneses, eles
que as compras foram bem feitas.
quer trade que opera com faixa abaixo de 2%,
manuseiam, operam, vendem 20 bilhões de
trabalha em prejuízo para cobrir os custos,
dólares por ano e lucram 50, 60 n11lhões de
O SR RELATOR (Mauro Borges) - Havia
que são muito grandes, de manutenção desdólares. Quer dizer, as margens de lucro desse
interesse da Interbrás fazer as compras de uma
ses escritórios no exterior etc...
traba1ho são extremamente apertadas. Então,
forma que interessasse mals ao País no seu
Diria que basicamente a lnterbrás, neste
qualquer desvio, vamos dizer assim, desvio
conjunto, com preços mais baixos, ou ela teria
particular, quando colocou essas margens pano sentido de que qualquer operação malfeita
algum interesse comercial voltado para a próra o Governo, na época, o fez fundamental·
que a companhia faça, comercialmente com
pria fnterbrás?
mente com a filosofia de .cobrir custos.
ma] resultado, tira ela da faixa do azul para
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - .
o vermelho. QUero dizer com isso que a _cara c·
Não. A resposta à sua pergunta, eu daria com
O RELATOR (Mauro Borges) - Por que
teristlca da operação de uma empresa de tra·
toda clareza e com toi;[a tranqüilidade. Este
a lnterbrás não participou em igualdade de
ding é movimentar grandes_ volumes com
é um princípio do grupo Petrobrás, que acho
condições, concorrendo com similares do
poucas margens, com baixas margens. Então,
extremamente salutar.
segmento privado?
ela precisa operar em grande escala.
A Interbrás é uma empresa que tem um
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO O princípio que 6 grupo Petrobrás usa e,
custo fiXO relativamente alto. A lnterbrás tem
A resposta que dou a V. Ex"' é relativamente
especificamente, no caso da lnterbrás tamum custo flxo, não s_ei hoje a quantas anda,
bém, e por ordem clara e expressa do seu
simples. Primeiro, ela não tinha impedimento
Coriselho de Administração é que o interresse
algum em fazê-lo. O Governo é que deter- mas ela tem um custo frxo que deve ser qua1·
minou o que ela faria monopolHicamente as quer coisa em torno dos 50, 60 milhões de
do País sempre Prevaleça sobre o interesse
importações; não fomos n6s que_ pleiteamos. dólares por ano.
da Interbrás.lsso é 6bvio e eu diria, sem qual-

.

'
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mente. E, evidentemente, quem define as condições de compra é quem quer comprar.

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- E não
há, realmente, conveniência para ela, nesse
caso, de importar mais para poder justamente

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E quando ela compra diretamente, ela compra de
quem?

equilibrar a sua situação?
O SR ARMANDO GUEDES COELHO -

É claro que se ela tiver mais volume isso traz
resultado positivo. Mas deixa eu completar o
raciocínio que posso até responder essa sua
pergunta.
Então, veja, uma empresa que opera com
um custo fixo. Por que o custo fixo dela
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O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Compra da própria Petrobrás.
O-SR. RELA.TOR (Mauro Borges) -Do Departamento Comercial?

e

muito alto?
Primeiro, porque ela tem- esC-ritórios- espalhados pelo mundo inteiro e é caro manter
um escritório no exterià, é um custo caro.
V. EX• não tem nenhum escritório em lugar
nenhum do mundo _que custe aí, sei lá, 200,
300 400 mil dólares, dependendo do lugar,

onde o escritório esteja instalado.
como eu disse, como a empresa opera com
uma margem na faixa de 2%, se V. Ex- pegar
um custo de 60 milhõ_es de dólares por ano,
um custo frxo, se a empresa vender menos
de 2 bilhões de dólares - seria aproximadamente umas 50 vezes, 2 bilhões e meio
de dólares-, ela vai para a faixa do vermelho,
ou seja, para pagar os custos dela.
Respondendo a sua primeira pergUnta, que
é saber a situação da Interbrás, eu diria que
a lnterbrás está sempre na situação do cinzento, ou ela dá lucro ou um pequeno prejuízo.
Além disso, o balanço dela é básico, é em

dólar.
E, evidentemente, aqui dentro do mercado
brasileiro, ou _seja, dentro das condições oficiais da companhia, ela tem que apresentar
os seus balanços em cruzados. Se o câmbio
não é adequado - e muitas vezes o Governo
brasileiro por motivos vários segura o câmbio
- , ela tem balan,s:os extremamente apertados
e opera muitas vezes com prejuízos.
O forte da Jnterbrás, que faz com que ela
não trabalhe constantemente no prejuízo, é
que ela opera uma boa parcela do volume
que exporta, ela opera na área de derivados
de petróleo porque ela tem um suporte, como
disse para V. Ex!', uma área comercial da Petrobrás que é_ o grande agente exportador.
Então, das exportações que o Brasil faz, hoje
não sei exatarnente qual é esse número, das
exportações que o Brasil faz e, note-se, o Brasil
é um grande exportador de derivados de petróleo, urna boa parcela dessas exportações
é feita via lnterbrás, ao invés de usar uma trading quaJquer o que permite- que -ela tenha,
digamos assim, um certo suporte, um certo
pulmão para que não dê prejuízo.

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO --"

O Departamento Comercial pode vender diretamente. Quer dizer, nós não temos um monopólio de exportação. Então, quem define a
marieir.:i de comprar é o_cornprador.
Sempre que a empresa pode, sempre que
é conveniente ela faz exportações via lnterbrás.
Então, ·eu diria, respondendo a sua pergunta,
que é uma constante que o balanço da lnterbrás está na faixa cinzenta. ~ claro que houve
anos, por exemplo, em que ela exportou 3
bilhões e meio de dólares. Teve um ano na
minha gestão que ela exportou 3 bilhões de
dólares, teve um resultado muito bom porque
aí 2% sobre ~ bilhões de dólares vai para 70
milhões de dólares, ·num custo fLXo de 50,
ela tem margem de 20 milhões de dólares.
Mas ela, a lnterbrás, trabalha numa faixa extremamente, eu não diria perigosa, mas uma
faixa entre o vermelho e o cinzento que não
é fácil e ela não tem grande espaço para dar
grandes lucros.
V. Ex" fez urna observação aí perguntando:
então é interessante ela dimportar? J:: claro
que se, digamos assim, ela importar e issõ"
agregar volume a ela,~ positivo; mas ela filos o~
flCainente não pensa em importação, ela pensa em exportação. Então, ela faz importação
quando pedem a ela, porque ela não é estruturada para fazer isso. Exportação sim, qualquer
_exportação ela briga para fazer porque essa
- é uma razão àe ser da empresa.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)_,_ Essa
gasolina excedente que o Brasil vende é feita
pela lnterbrás?
O SR. ARMANDO-'ti11EDES COELHb--- ·Uma boa parcela dela é feita pela lnterbrás.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Por
que não toda?
0 SR. ARMANDO GUEDES COELHO Porque as vezes o comprador não aceita uma
empre.:.a no meio, ele quer comprar direta-

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual
a receita unitária total da lnterbrás nessa delegação que teve de importação de aJimentos?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Olhe, infelizmente não tenho esse dado hoje,
mas posso providenciar.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Seria_
interessante que nós tivéssesmos.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -~

Quer dizer, receita...
O SR. REW\TOR (Mauro Borges)- Arroz,
milho...
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Receita total que ele obteve, não é?
O SR.-RELÃTOR (Mauro Borges)- Exato.
Até março de 19-87.Sim. Agora, vamos falar mais _na importação.
__ _
De que maneira a Jnterbrás foi informada
de que realizaria importação para o Governo
federal, especialmente de carne bovina. Quanto "Quer- dizer, formalmente. Deve ter havido
alguma comunicação escrita. Como s_e deu
isto".
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O SR. ARMANDO. GUEDES COELHO -

No meu relato que está aqui, faço uma colocação sobre isto, em que- evidentemente tratase de assunto conhecido de todoS-. quando
a situação do Plano Cruzado chegou a querer
criar aqueles problemas sérios de focos geneR
ralizádos de uma porção de produtos e que
o Governo verificou que seria impratic®el
controlar a situação como produção interna
- no caso da carne houve até captura, confisco de rebanho no pasto -, ele chegou à
conclusão, a certa altura, de que não havia
condições de, através dO mercado interno,
conseguir equ~ibrar a oferta. Assim, ele decidiu fazer importação. Quando ele decidiu isto,
houve uma fase em que eles_discutiram muito
a nível governamental sobre como seria feita
a importação, quem seria o agente. Em certa
altura, houve uma decisão do Governo no sentido de no minar a Interbrás como- sendo o
seu~.

O SR. RELJ\TOR (Mauro Borges)- Eu gostada de saber como V. S• recebeu esta incum-

bência.
O SR ARMANDO GUEDES êOELHO .:___

Infelizmente, creio que não tenho este documento aqui ...
O ~SR. RElATOR (Mauro Borges) -

Nós

podemos ficar com ele para termos um acesso pormenorizado?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Exato, mas _existe' uma trOca de correspondência entre _a Jnterbrás e o Cinab, em que
este delega, nomeia, vamoS dizer assim, como
seu agente... _
O SR. RELATOR (MaUro Borges) consta aí?

Não

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Infelizmente creio que este documento original não_ consta. Aqui consta, vamos dizer assim, de cada uma das importações. Aqui há
vários telex que constam especificamente. De
modo geral, creio que não. Não tenho este
documento aqui. Vou verificar se eXiste um
documento em que nominava _a Interbrás como um agente para todas as importações do
Governo. Aqui há as nominações para cada
caso especifico._
- O SR. RELATOR (Mauro Borges) cialmente para a carne bovina.

Espe-

O SR. ARMANDO OOEDES _COELHO -

Da carne bovina tem? Há telex trocados aqui
autorizando a Interbrás a proceder es~ ...
O SR. RELATOR- (Mauro Borges)- Contas
deste dossiê que nos foi entregue a cópia.
Que prOvidências foram, então, adotadas
pela erriPI-eSa, dado o volume dessas irrl_portações,logo cjue comuniCada sobre a efetivação
da decisão. Quais as providências que a empresa se apressou em tornar?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Veja, Senador, ~u diyidiria _essa_ resposta a
V. EX- sobre dois ângulos; eu separaria a cam~
dos demais produtos. Em relação aos demais
produtos, milho, manteiga e outros, que a ln-
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terbrás procedeu à importação,·o dnab informava à lnterbrás de onde é que ela devia importar e que condições que devia ·proceder,

do Conselho Monetário? Tinha o cuidado de
checar ou_bastava o tele~?

época em que ela gostaria de receber etc.,
e a lnterbrás funcionava ruridamentalmente
como agente contra toda esta mercadoria deste produto que o Governo estava pleiteando:
É claro que nessas operações havia, digamos,
multa troca, muito diáJogo, porque, como disse, a lnterbrás tem escritórios espalhados pelo
mundo todo e ela tinha condições de dar algum suporte ao Cinab, dizendo: Olha, arroz
é melhor importar da Tailândia, da fndia, fica
mais ofertado, por conta disto ou por conta

Eu infelizmente não tenho condiçõ_es de responder para V. Ex', com precisão, se isso deve·
ria ser feito. Mas, evidentemente, deveria ser
feito.

daquilo, ou o leite está ofertado em todo lugar... "Enfim, ela tinha, em função dos escritódos espalhados por aí, uma série de informações que ajudavam a definir qual seria o local
mais conveniente, não só em função da dispo~
nibilidade, mas eventualmente também- em
função de alguma contrapartida que o País
julgasse conveniente obter a nível dessas importações.
Definidas as necessidades que esse órgão,
que a administração do Governo indicava, ela
pro-curava alocar naqueles países onde ela entendia como sendo possível, evidentemente,
atendendo a essas determinações do Cinab
e, é claro~ despachava para esses países todos
o seu pessoal que entendia como necessário,
para poder fazer, ou seja, providenciar a mecã~
nica, vamos dizer assim, da implementação
da importação. E isso tem, realmente, um corpo bastante ágil, porque, é um pessoal capacitado e ela não teve muita dificuldade de se
mobilizar para fazer esse tipo de coisa, mas
mais na base operacional dela implementar
aquelas recomendações.

O SR RELATOR (Mauro Borges)- Tem
uma pergunta agora mals específica.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Pois não! Depois eu gostaria de_ falar sobre
a carne especificamente.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -
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Pois

é, exatamente.
Sabendo que a partir de fevereiro de 1986
todas as decisões sobre importações _de alimentos emanaram do Conselho Interrninisterial de Abastecimento, Cínab, pelo menos
deveriam emanar. Com base em que documentos a lnterbrás agia? Com base nos votos
do Cínab? Ou com vo_tos em telex do Secretário Executivo do Cinab?
O SR. ARMAI'IDO GUEDES COELHO -

O documento hábil para nós era de duas naturezas. _O primeiro documento era a_ordem específica, emanada de um telex do Co_ordenador do Onab. Vamos dizer, esse era o poder
que tinha condições de autorizar que as opera_ções fossem concretizadas. E. evidentemente,
o voto_ que também acontecia, que era do
Conselho Monetário Nacional aprovando
aquela operação em si.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -V. S•
tinha a ombridade de checar as ordens da
Secretaria Executiva do Cinab, Ou algumas
vezes da Seap e Onab ·com as- ãlltorizações

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

O SR. _RELATOR (Mauro Bo_rges) - De
qualquer forma o telex que chegava era o suficiente para desencadear as operações?
O SR. ARMANDQ GUEDES COELHO -

Era.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - V. S•
tem esse documento do caso da carne?
O

SR ARMANDO GUEDES COELHO -

Aqui tem esse documento__ de_ instruções.
Mas o Onab fa~ia essa infOrmação, e::;se
telex autorizando. Eu não me recordo exatamente, porque já tem-algLim tem-po, mas Lsso
pode Séi' Vérificãdo, que ein todas as operações havia também, vamos dizer assim, uma
autorização vasta do Conselho Monetário Nacional para que a operação fosse concretizada,
que ela fosse implementada em si.
Mas no caso da carne, eu gostaria de fazer
um comentário, porque isso talvez tenha sido
um produto que ger~ou mui_ta polêmica e que
houye! vamos dizer assiin, uma- participação
um pouto ·mais, eu -diria, efetiva da lnterbrás,
em si, do que em relação aos produtos. Praticamente nós cumprimos ordens aí, e não en·
trames no mérito, porque a carne envolvia
uma operação de vulto muito grande na ocasião. Os volumes que se pensavam em importar de carrie, num prazo relativamente curto,
três _ou_ quatro meses, era qualquer coisa da
ordem de 300 mil toneladas. E a avaliação
que se· fazia é qUe -isso Seria extremamente
ccfmplexo, não só nas origens, mas principalmente no destinO, -de que como o Senador
Mauro Borges fu 1cionoi.l, Cji.ié entrar no mercado_ e ·comprar 00 mil toneladas de carne
é _claro que isso toma o mercado extrema. mente nervosO. Então houve, eu diria, uma
discussão bastante ampla. E nes_se particular
eu tive- talvez de todas___as importaçõeseu tive uma participação um pouco mais intensiva, porque eu tinha a consciência do que
eles traduziam, não só em relação ao montante, mas em relação aos riscos de que isso
poderia excitar o mercado, e poderia, segura. mente, trazer conseqüências danosas a nível
de _cad~ divisa. Então, em relação à carne eu
acompànhei muito mais de perto. Como diSse,
as outras importaçõs elas foram muito mais
cumprimento, vamos dizer assim, de deteres emanadas aqui ·do Cinab. Mas, na época
o que seria razoável em termos de carne? Definimos algumas áreas de atuação. Por exemplo, SabíamoS.nitidaniente que parceiroS tradicionais -do Brasil na área de carne -ram Uruguai e Argentina conhecidos com' ..1pridores
das nossas eventuais necessidadt-. :>. A outra
área identificada pelo tamanho do mercado
foi a americana que seguramente era uma
possibilidade que identificamos como viável
de conseguirmos uma quantidade expressiva

de carne. E, evidentemente, a grande-parcela
tínhamos consdênc_ia que teria que vir da Comunidade, porque sabíamos como ela agiã,--as Operações realizadas em passado recente,
níVel de comunidade. Já havíamos_ vendido
uma grande quantidade de carne para-ã União
Soviética e sabíamos os estoques que a comunidade possuia, enfim, numa evolução.
Identificamos essas três áreas e aChávamos
que seria interessante que houvesse urria pulverização de colocação, de tal forma que diininuísse o impacto específic_o erri cãdãáreã-pãra
não fazer com que os preços fossem puxados.
Mas também procuramos fazer uma avaliação do que seria razoável considerar em cada
área dessas. As primeiras informações de que
_se dispunha, em Jermos de Uruguai e Argentina, é que a disponiOi!iâade dessas comunidades não eram muito expressivas na ocasião.
E para aquele número que estávamos pensando se contasse._commais 30 ou 40 mil toneladaS da Argentina era qualquer coisa despropositãda, principalmente no prazo que se queria.
Porque o tempo era extremamente importante
em função da Situação interna Pensando em
200 ou 300
toneladas teia!, a Argentina
ou o Uruguai poderiam contar com 10% e
fatalmente ficaríamos concentrados para o
atendimento da área sul do Brasil e dificilmente teríamos condições de pensar em outra
área.
---Fez-se urfia sonda"gem jurltci--ão mercado
americano e o gOverno americano na -época
dispôs-se a in(ormar o povo e empresas nOs
Estados Unidos e eles achavam que poderiam
se responsabilizar por qualquer coisa na faixa
de 90 a 100 mil tOneifa"ãas de carne. Restava
realmente uma grande parcela que teria de
ser suprida via ::-omunidade. A grande preocu~
pação foi a negociação em si com a Comuni~
dade, de_ (orma_tal que isso pudesse atender
aos nossos objetivos. No mercado americano
foi fechado rapidamente um certo volume de
carne, na época 90 mil toneladas, no número
da ordem de 650 dólares, .que foi o que se
pagou -peTa carne americana. O grande trabalho foi junto à comunidade.
Quando foi realiz.a_d_o esse _negócio junto à_
Comunidade foram considerados alguns aspectos que achamos importante. Porque a Comunidade - não sei se aqui já foi explicado,
parece-me que sim, mas vale a pena mencionar - tem alguns trâmites que são, digamos assim...

mo

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Iremos
perguntar sob~e essa parte mais especificamente em cada caso. V. s~ irá dizer, muitas
vezes, se temos dificuldade, se perguntamos
01,.1 n~o a mat_éria. Mas o que o_Sr. falou tem
toda a importância para nós.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Gostaria de_ complementar com o seguinte:
definiu-se na época o volume máximo que
a Argentina e o Uruguai poderiam suprir à
ârea sul do Brasil, cerca de 90 mil toneladas
do mercado americano e o complemento viria
da Comunidade; o grãnde problema-foi a negociação com a comunidade em si. Se V. EX'
quiser· poderemoS entrar em det?llhes.

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

Abril de 1989

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Como
explica V. S• 0 cumprimento de inúmeras operações de compras da rnterbrás, exemplo dos
lácteos com base_ em telex da Seap ou do
Onab? Os órgãOS fiCéii"amjuntos, ou não, nos
votos? Os Srs. realmente agiram na base dos
telex e isso ficou bem claro. Nem sempre havia

negodação em si. Eu presidi algumas reuniões-da Diretoria da lnterbrás em que esse
assunto foi levado à consideração da Dlretoria.
Então, nessas reunições a minha participação
foi no_ sentido de avaliar se as colocações que
_estavam sendo feüas ·eram colocações que
eu, como Presidente da Compa"nhia e, mais

uma checagem -

do que como Presidente, com a experiência

Isso eu queria saber -

do telex com os votos do Gnab?
o SR. ARMANDO GUEDES COELHO _

que julgava ter e que jUlgo ter, da vivência
que tive na área comercial, se_ elas estavam
adequadas no seu cômputo global, nO sentido
de que o País estava realmente faz.endo boas
operações e que a coisa atendia às nossas
necessidades. Então, vamoS dizer assim, a mi-

Veja, Senador, não tenho conllecimento de
que nenhuma ordem que tinha sido emenda
do Onab não tenha tido aprovação, não sei
se na mesma época ou posteriormente, do
COnselho Monetário Nacioiliil ou, eventua-- - = nha participação era de avaliação das informações trazidas. se _elas estavam adequadas ou
mehte, do Seap. Esses ôrgãos operavam muinão.
to conjugados e, evidentemente, na época,
também ;. do conhecimento de todos, o proO SR. RELATOR (Mauro Borges) - Foi
blema q'"'e existia e a força que o Ministério
a Interbrás realmente que escolheu a Socoda Fazenda tinha dentro dessa estrutura a nível
par?
que as ordens fossem rigorosamente cumO SR. ARMI\NDO GUEDES COELHO pridas, e a parte deles. Então, é daro, pode
Foi e teve o meu voto.
ser até que tenha acontecido algum caso em
que o voto do Conselho Monetário Nacional
.O SR: RELATOR -(Mauro-Borges)- E a
tenba havido, posteriormente, vamos dizer asentrada da SogeViandes?
sim, implementação da importação em si,
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO mas não tenho conhecimento que tenha havi- -Essa Toi Uma recomendação do Cinab. _
do falta.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - EsOSR.RELATOR(MauroBorges)-oSeap,
crita?
de certa forma, representava mais o Ministério
da Fazenda; era um ôrgão pesado, já preexisO SR. ARMANDO GUEDES COELHO tente e que, naturalmente, vigiava as determiHouve um telex: do Onab pedindo que consinações do Ministro da Fazenda. O Gnab
derássemos também a Sogeviandes como
mais voltado para o Ministério da Agricultura.
partlcipando do poo/ de- empresas que viesHavia_ uma junção dos _dois, da Seap e do
sem a fazer a importação. A tese nossa é que
anab, entretanto, ffiliitas vezes, havia uma dedevíamos fica~ restritos a uma companhia.
cisão da qual o Seap necessariamente não
assinava, não é isso?
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Esse
V. s· recebeu todos esses telex assinados - telex consta dos documento_s?
pelo Seap/Cinab ou só pelo Gnab?

era:

O SR. ARMANDO GUEDES. COELHO-

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Cofi:Sta--:-- -

Não, tem vários telex evidentemente. Veja SeO SR. RElATOR (Mauro Borges)- V. s•
nador, nem esses telex passavam pela minha
teve conhecimento do interesse de outras emnão, à época. Mas, quando observamos, a
presas nacionais e estrangeiras que demonsmaioria dos telex era assinada. pelo Cinab. Não
traram querer participar também dessas im·
me recordo que tenha telex aqui assinado pelo
portações?
pessoal da Seap, pode ter um ou outro, mas,
efetivamente, o órgão do qual recebíamos as
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO instnlç6es para efeito de proceder às impor- Tive
sim.
tações era do Ctnãb. -- - -Estou vendo aqui, inclusiVe, um telex que
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Foi
procurado ou recebeu de algumas dessas emé assinado pelo Seap, mas ele entrava mais
presãs-Coni:unicaÇ:ão a respeito desse inferesnum aspecto financeiro da operação em si
do que no aspecto de autorização de impor- se? Comunicação escrita?
tação, etc. Mas no aspecto de cleaning, de
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO linhas de crédito, etc, que era mais voltado
Recordo-me ter recebido dois ou três telex
à área da Fazenaa em Si, ou seja, que demandava alguma gestão por parte do Ministério - de empresas que se manifestavam interessada Fazenda e em relaçáo às autOrizações para das. Eu pessoalmente recebi como Presidente
da Companhia, se não me engano, qualquer
efeito de importaçao dos produtos, era o Cínab
çoisa de dois telex de empresas que se manie não a Seap que nós atendíamos.
festavam interessadas, e o que eu recomendei,
O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Que na época, à empresa foi que _transmitisse esse
participação houve de sua parte nas negocia- telex para a Onab, para que fizesse alguma
ções para escolha da empresa que, em nome
avaliação, algurna consideração a respeito da
da Interbrás, exe_cutariam essas importações
conveniênd<:;~ O!.l n_ão de introduzir outras emde carne bovina?
preSas,_ mas dentro_ de um princípio que eu
entendia que não devíamos pulverizar muito
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO a compra..•
Eu diria a V. Ex" que não particípel de nenhuma
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O SR. RElATOR (Mauro Borges) - E o
Cinab concordou?
O 'SR.' ARMANDO GUEDES. COELHO Não, a colocação da Socopar, (Juando a lnterbrás levou, ela levou com uma argumentação
que, o Ciflab aprovou integralmente, inclu.sive
tem um telex. Quer dizer, fizemos uma avaliação da situação e recomendamos ao Cinab
que devia se' escolhida a Socopar, por uma
série de razões, se quíSe"rerri, eu poss-o colocar,
aqui, o qUe víanlos Como conveillerite, e o
Cinab concordou e autorizou que fosse feito.
Posteriormente achou por bem introduzir também a Sogeviandes, também como uma empresa que participasse disso.
O SR. RELATOR (Mauro Borge~)- A Socopar SA e a indufarmag dirigiram a V. S· telex
_tra_n_smitido do COrbeline para a Seap e o 0nab, em 30 de mato de 86, pelo qual era feita
a oferta de carne bovina congelada a preço
de 624 dólares a tonelada. J:: fato, nãO é?
o-SR. ARMANDO GUEDES COELHO Não me recordo, exatamente, mas se se dirigiM
rem a mlm~-d.eve ser fato, não é?
O SR. RELATOR (Mauf()Borges)-ASocopar e a Sogevíandes tínham Um mandado formal, dado em 19 de maio de 86 e somente
a 6 de junho __Ç)e 86 foi _aSsinado o contrato,
o preço, nesse, era de 635 dólares, onze a
mais do que a oferta suíça. QUal foi o fato
que gerou, então_, a rejeição desse preço mais
barato?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Senador, isso também é um outro princípio
comercial que existe muito, eu j_á_ vi, não ê
fato novo para mim. Depois que o senhor faz
uma operação ou depois que o senhor· escolhe, aparece muita gente fazendo_ ofertas e
muitas vezes, as ofertas sâo- eventualmente
até mais baixas- dei que a'quela que o senhOr
eSta disposto a pagar. O que é importante,
nesse: particular, e essa foi a avaliação que
fizemos, é que a importação em si, da carne,
no volume que estava sendo considerado, no
caso, aí, da Socopar e da Sogeviandes de 100
mil toneladas é que_ havia um conjunto de
- fatores que achà.vãffios que a -empresa que
atendia a isso devia satisfazer,_ so;>b pena de
acharmos que a empresa não tinha condições
-de._ efetivamente_, cumprir o= prometido: Eu
-menciono apenas wna delas, que foi fator de-telli1inanfe, para nós, dã eScolha, por exemplo,
da Socopilf, ·que é "da Seguinte natUreza:' não
sei se faria parte das suas perguntas, mas eu
vou diZer, "de cara": porijlle isso""íraduz uma
posição extremamente forte do por que escolhemos uma empresa do tipo da Socopar para
fazê-lo. A comunidade, quando vai vender carne, ela estabelece um preço de referência para
vender essa carne. E esse preço de referência
não tem nada a ve-r com o preÇo de venda",
ern si. Ele está muito mais associado ao custo
de armazenagem que a comunidade tem. Por
exemplo, na época, eu me recordo que esse
preço de_ referência da_c_omunldade era qualquer coisa da ordem de 1.600 dólares por
· tonelada. O _que significa isso? A empresa que
vai comprar - se ela vai comprar, por exem-
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pio 100 mil toneladas de carne, uma ~presa
escolhida, a Socopar ou qualquer outra que
seja escolhid<;~., ela tem de:. chegar na comunidade e depositar um montante corr:espondente a 1.600 dólares. que é _o preço de referência vezes a quantidade de carne importada.
Então, por exemplo, se vamos comprar 100
mil toneladas de carne, essa .empresa teria
de depositar cerca de 160 milhões de dólares

~neladas da Comunidade e que ao invés de
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO se comprar- de Uma ou duas companhias foi
Aprovei, sim. Eu diria o seguinte: não demos
comprada de um conjunto de empresas, e
carta branca a ele porque era o diretor da
a carne foi importada cem dólares mais cara
área. Vamos ·dizer assim, na distribuição de
do que essa. Quer dizer, de todas as operações
tarefas. como cada diretoria tinha ump área,
ã área de carne estaVa vinculada à atividade de carne que o Brasil efetuou essa To i a opera·
ção mais barãta que o Brasil fez, além das
do diretor Corbelini, então a processualística
outras contrapartidas que teve. Acho que tam~
na companhia é que o Diretor da ,irea desenbém é do conhecimento da Coro_íssão, os-jor~
volva o trabalho, mande os seus_ especialistas,
nais todos na época publicaram muita coisa,
no caso_ lá, para a CEE, para conversação,
qs jornais europeus, ·as próprios jornais brasienfim, de negociação em si, na hora em que
a negociação--avança ele coloca na dlretoria, leirOs publicaram as críticas que houve na Co_~
muitidade, pelo fatO de a Cõmunídãde ter ·con- como direto~ ~ contato daquela área, a posição do negócio em si, -~ a diretOri~ _apt:Ccia _ cordado em exportar essa carne ao _Brasil. aos
.e aprova ou não. No_ caso especffico ela apropreço_S que export<>u:-Quer dizer, não há, na
vou por unanimidade essas colocações em
história da Comunidade, uma venda _de carne
relação ao problema carne.
ao_s preços que foiclin efetuados. __

na comunidade, como o que se chama de
dawn pa;meneantes de fazer a operação para
ter acesso à carne. Depois ela vende para o
destino, por exempJo, no caso do Brasil foi
635,

como está mencionado, a\j,_ não é? Ela

recebe 100 mil vezes 635~ ou seja, recebe
aproximadamente 60 e poucos milhões de
dólares do Brasil e depois vai à comunidade
demonstrando que entregou a carne ao desO SR. RELATOR (Mauro Borges) -:- Ele
tino e recebe da comunidade a diferença cordiss_e que tinha alguns problemas, dificuldarespondente ao valor que ela depositou. E aí
des, não?
está exatamente o subsídio que a comunidade
dá às exportações de carne.,
O SR. ARM,A.NDO GUEDES COELHO Então, o_ que caracteriZa isso? Caracteriza
Nobre Senador, em toda a operação comerque a empresa que fosse fazer es~ operação
ç[al sempre existe dificuldades, mas não apatinha que ter um porte finand~iro grande, por
receu nenhuma dificuldade que a diretoria enque não_é qualquer empresa que levanta cento
tendeu como sendo suficiente para poder fa.
e sessenta milhões de dólares em pouco prazer alguma observação de qualquer natureza.
zo, como nós queríamos, para poder ate-nder Até _onde eu m~ recordo, a aprovação de direa essa exigência. Então,_flZ_emós ªlgumas avatoria, inclusive, com a minha com:o_rilância,
liaçóes de alguns grupos de empresas para
foi que o negócio apresentado atendia Perfeisentir_ quem teria condiçô!':S, realnlenteLde _lamente às no$.Sas conveniências.
atender essas exígências e outraS que ColocaO SR. REI...'\_TOR (Mauro Borges)- Como
mos em contrapartida, etc, cota Hilton, que
V. S! interp~~~ o fechamento do contrato €:ntre
nós discutimos, na o-casião, também, e verifi·
a lnterbrás, Socopar, Sogevfandes, anteS do
camas, dentro da nossa avaliação, que achá~
vamos que a Socopar era a empresa que con- -leilão da CEE"Pãra a primeira ·compra de carne, quando na segunda compra o contrato
seguia atender a esse objetivo, e essa foi a
foi assinãd6 após -oleílaO?" Isso é normal? Por
colocação que nós levamos ao Cinab. Oaro,
que ocorreu?
que depois aparece uma porção de gente, dizendo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquiO SR. ARMANDO GUEDES COELHQ lo, mas na_ no.ssa_ ;:waliação nós achávamos
Veja senador, eu me recordo, nessa ocasião,
que eles não teriam condições de_ at~nder as
de uma situação extremamente interessante,
nossas exigências, de forma tal que tivésseque vale a pena narrar e que acho que respon~
mos certeza que aquilo que fosse ajustado
de um_ pouco à sua pergunta, é que a CEE
fosse cumprido. Então,o fato de aparecer uma
não aprovou, de imediato, a proposta que as
empresa lá, oferecendo 620_ .dólares, 600 ou
duas _empresas, a Sogeviandes e a S_ocopar
5_00 dólares, para nós_era irrelevante, e o Cinab
fizeram. Isso trouxe uma angústia enorme para
não sofreu interferência alguma, aceitou pero Governo bra,sileiro, a ponto de termos que
feitamente a avaliação que nós fizemos e isso
fazer gestões diplomáticas. Na época o Brasil
para nós era muito importante. _Tinhamos_ a
estava sem embaixador na Comun!dade e o
necessidade d~ atenQer _à exigência e de _trazer
encarregado dos nossos negócios, !Oi adoa carne para o Brasil numa determinada cirnado pelo ltamaraty, para agir junto à Comunicunstância. Então, poderia aparecer uma emdade, para que esta apressasse a aprovação
presa qualquer, de terceira ca_tegoria lá, e ofeda proposta, de forma tal que a carne pudesse
recer um preço, que event~lmente fosse muiser realmente embarcada para o Brasil. De
to conveniente. mas não conseguiria cumprir
forma que eu diria que houve uma recomenas etapas que teriam que_ ser cumpridas para
dação tácita_ para que a coisa fosse feita o_
fazer face às nosSas necess_ídades. _énfão, na - mais rápido possível, porque o Brasil precinossa avaliação, quando escolhemos essa
sava, imediatamente disso.
empresa, ela atendeu a ess.es objetlvos que
tínhamos colocado. Não sei se foi satisfat.6.(ia
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Houve
a resposta.
algum inconveniente nisso?
o

O SR. RELATOR (Mouro Sorges) -Está
bem, está claro o seu pensamento.
As informações disponíveis dão conta do
caráter colegiado das decisões da diretoria da
Interbrás, por que no caso da compra de carne
da CEE. a diretoria deu carta_branc_a ao díretor
Corbelini? V. s~ aprovou integralmente as_ gestões do diretor Corbelini?
-----

.Abrilde1989

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

N~o;· pelo contrário;- eu acho qUe, de todas

as operações, .essa_ foi a melho~ efetuada. Não
sei se é de conhecimento aqui da Comissão,
mas de tod~ _as carnes compradas, essa foi
a operação em ·que a carne foi comprada mais
barata, inclusive, uns dois meses depois foi
_ feita uma s·egunda _compra de outras cem mil

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É pre~
ciso uma ressalva Não hoUve ã exlgêricia de
carne nova ou __com um ano de abate. O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Concoi-do cOrri V ~. senador,_ rrlas- -a =carne
que compramos dos Estados Unidos, que era
nQ\I'a, _era_da p_i9_r_qualidade e mais cara do
que essa que foi trazida da ComUnida.de, praticamente na mesma época.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. St
· esteve na reunião da .diretoria da lntebrás que
aprovou os termos da nota té_cnica preparada
por Jorge Rodrigues e submetida à diretoria
na ret.miã_o-4e oito_de maio de 1;186?
Ó SR. ARMANDO GUEDES COELHO posso confirmar a V. Ex~ precisamente,
mas pOsso checar se estive presente ou não
a essa reunião. :t: poss;fvel que s_im por:que,
na época, em relação a essas r~uoiões, partidpef de quase todas_as reuniõ~s. Mas V. Ex!
me diz a data por favor, senador, e posso depois informar a V. Ex'
- -- -N~o

O SR. RElATOR (Mauro Borges)"- Reunião de 8 de maio de 1986.
-O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Que aprovou a nota técnrca ...-

0 SR. RELATOR (Mauro Borges}- Preparada por Jorge Rodrigues.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - ...
e encaminhada pelo Dlretor Corbelini?

O SR. RELATOR (Maum 1;3orges) - Não
sei. Foi preparada por Jorge Roc:lrigues.
O SR. ARMANDO GG_EDES COELHO Porque só poderia chegar na Diretoria encami~
nhada por algum Diretor.
EX' tem a nota_téCOiC:a -âro~,.~-não"?

v:

O SR. RELATOR (Mauro Sorges) -A Nota
técnica de Jorge Rodrigues data de 7 de maio
de 1986, mas já em 3 de abril de _1_986 a
Socopar se dirigia à Jorge Rodrigues, oferecendo carne coogelada, origem CEE.
Quer dizer, um mês seria tempo suficiente
para realizar um processo de escolbã?
O SR ARMANPQ GUEDES COELHO Esse problema de prazo para questão de esco·
lha é muito- relativo. _A minha aval.iªç_ão, na
época - e este é o testemunho que dou -
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é que, com os elementos de que dispúnhamos, achávamos que essa operação era uma
operação extremamente interessante para o
Brasil. Por que digo isto? Esta foi a avaliação
que disse a V. Ex• que fiz, como Presidente
da Companhia, participando da reunião que

deddju recomendar ao Onab a escolha e a
compra nessas condições, porque os elementos que me chegaram - e eu como um homem que teve uma vivência comercial relativamente grande- eram da seguinte natureza.
Vou raciocinar junto com V, Ex• para rememorar os fatos da época.
Compramos carne do· Uruguai e da Argen-

tina a preços substancia1mente mais altos do
que esse. Tínhamos comprado carne dos Es-

tados Unidos a 650 dólares a tonelada, de
quaUdade inferior, pouco tempo antes. A Comunidade tinha vendido carne para a União
Soviética, na mesma época, a 680 dólares a
tonelada. Tínhamos conseguido da Comunidade, na ocasião, contrapartida - não da Comunidade, mas das empresas _que representavam, no caso, as operadoras, a Sogeviandes
e a Socopar - de que a compra fosse compensada com importações de produtos brasileiros. Tmhamos conseguido que recomendassem e a Comunidade aprovasse, na época,
cota Hilton para o Brasll, que é um negócio
que o Brasü pleiteava há muito tempo e não
tinha conseguido preço de carne substancialmente mais alto.
Então, a nossa avaliação, na ocasião, era
que as condições oferecidas eram de tal "ar:
dem vantajosas que não deVíamos esperar nada, devíamos fazer rapidamente, fechar o negócio rapidamente. E os fatos, depois, vieram
mostrar que estávamos _corretos.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Foi
mesmo.
O Relatório da COffiissão de Sindicância da
Petrobrás, de 21 de setembro de 1987, encaminhado ao antecessor de V. S' na Presidência
da Petrobrás. Osjres Silva, conclui que a consulta deveria ter sido mais ampla, "o que não
deixaria dúvidas quanto à transparência e a
lisura da operação, com vantagens possíveis
de preços." v. s· tem conhecimento _disto?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO _:

Tenho conhecimento, sim.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) mantém a sua opinião?

Mas

O SR. ARMANDO G{]EDES COELHO _:

gabinete, que nunca havia feito coisa alguma
e simplesmente emitia opiniões baseadas em
posições que os fatos não confirmavam. Essa
foi a minha colocação e~ relação a esse relatório, ou seja, não concordei com as conclusões que o relatório continha.
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O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Eu, não!
O SR. RELATOR (MauroBorges)-Alguma
vez o Sr. CristOpher Holf, o procurou na quali·dade de representante no Brasil do Grupo Sucré-DanréS, do qual é parte a Sogeviande?

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Muito
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO bem. Perfeitamente!
A mim, não. Ele pode ter até procurado, mas
V. S• já afirmou que a inclusão da Sogeeu não recebia esse pessoal que eu conduzia
viandes foi imposição, por um telex, do Cinab.
diretamente às áreas própria5 da Companhia.
O senhor achou que foi·- opinião pessoal
-benéfica ou inconveniente essa introdução
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Certo.
- da Sogeviandes?
- V. S' concorda que a Socopar e ã Sogeviande
· não são as ónicãs empresas fortes e confiáveis
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO _Na época, achei maléfica. I:: um detalhe que que operam junto à CEE na compra da c ame.
_Ou o_ Sr. considera que somente essas duas
-vale a pena, é um problema ético.
Quándo fizemos a avaliação, essa avaliação empresas, num uniVerso bem mais amplo,
mereciam ser escolhidas?
levou-nos a recomendar uma única empresa.
Se fosse- para recomendar mais de uma em-O SR. ARMANDO G{]EDES COELHO presa, talvez fosse o caso de abrir mais o leque
para permitir - vamos dizer assim - igual- Concordo que são as únicas, mas COTfCordo
que a Socopar é a maior, disparadamente,
da9e de participação. É um problema ético,
empresa do setor de carne, e que apresentava
à minha maneira de ver. Nós fizemos _uma
avaliação. Se é uma empresa, então, é uma - as melhores condições de atender as nossas
empresa e não vamos abrir para mais nin- necessidades.
guém. Escolhi vinte e tantas empresas para
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Quer
poder julgar a melhor. Na hora em que admiti- dizer que, no caso, a Sogeviande era desnemos uma segunda empresa, deveria abrir cessária, já que a Scicopar tinha tanta creméiis para que houvesse um pouco de justiça. dencial?
Mas nós recebemos uma instrução. Não foi
nem uma pergunta; foi Uma instrução. Então,
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO --:nào houve discussão. Mas a avaliação pessoal
Tranqüilamente a Socopar daria conta.
nOssa, na época...
- ---~ Q
RElATOR (Mauro Borges)-- Então,
não havia necessidade?
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Houve
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - .
um aumento de preços, não é?
Não. Pelo menos na minha avaliação, certaO SR. ARMANDO G{]EDES COELHO mente não.
Não. Ela concordou com as mesmas condiO SR. RELATOR (MaufO l3or9eS) -Já que
ções da outra, na época. Mas, posteriormente,
ao Presidente da lnterbrás competia a direção
verificou-se que isso n!o trouxe -vamos dizer
geral dos trab~hos da Comparihia, de que
assim- um prejuízo à operação em si, porque
maneira V. 5' acompanhou as ·gestões do exa empresa que entrou em segundo estágio
Diretor Aristides Corbeline, encarf~gado pela
concordou integralmente com todas as condiempresa de manter cantatas com o consór·
ções anteriores. De forma que eu diria que
cio?
a introdução da segunda empresa, no que
tange - vamos dizer assim - à operação
O SR. ARMANDO G{]EDES COELHO em si, de importação, não trouxe prejuizo.
Eu acompanhei ~ gestões do Corbeline atra·
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -E trou- _vés das reuniões_ da Diretoria da Interbrás, de
xe alguma vantagem?
que eu participava, em que ele relatava as providências que estava tomando em relação a
O SR. ARMANDO GUEDES COELifO essas áreas.
- Também não. É bem diferente da operação

SR.

de importação.

-"O SR. RELATOR (Mauro Borges) - HouMantenho. Inclusive, esse comentário fiz no . vera, antes dessa decisão de incluir a SogeConselho, porque conheço esse relatório. Esviande, algum contrato entre V. St e a referida
se foi até um motivo de muita discussão den- empresa?
tro da Companhia e, pessoalmente, não conO SR. ARMANDO GUEDES COELHO cordo, em absoJuto, com as conclusões desse
Eu, peSsoalmente, não, mas a área da lnterrelatório. Fiz inclusive uma crítica interna à
brás específica, no caso, por exemplo, a área
Companhia, ao Coh:SeJho de AdminiStração
do Diretor Corbeline, que foi mencionada aqul,
da Companhia, na época em que fui, não Presim, porque eles fiZeram uma análise bastante
sidente da lnterbrás, mas participante, porque
era Diretor. E fiz um relato ão Conselho de ampla da situação. E, seguramente, essa empresa deve ter sido uma das empresas tamAdministração a respeito dessas operações,
bém consideradas. Então, deve ter havido
dizendo que, quem havia escrito esse relatório
contato entre eles.
não entendia coisa alguma de área comercial,
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Mas
nunca tinha vivido a área comercial, não tinha
não V. S'?
a menor experiência, na gente sentada em

_O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Muito

bem. Quer dizer que V. S' participava, acompanhava?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Pa~~ipava na

medida em

qu~

ele_ rel~~a.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Muito
bem. Chegou ao seu conhecimento que o
Mercado Comum Europeu oferecia, na época,
carne bovina congelada na faixa de 600 dólares a tonelada, com prazo de dois anos de
pagamento?
O SR. ARMANDO G{]EDES COELHO -

Não.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O VicePresidente da lnterbrás, José Amaral Ferreira

.
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do Nascimento, informou isso· a João Basco
parcela da Cota 1-filron. O pleito e a análise
Ribeiro, do Cinab. Deve ter sido diretamente? · que fizemos na ocasião foi pleitear 1Omil toneladas de Cota Hilton. A minha avaliação foi
O SR. ARMANDO GamES COELHO no sentido de que, se a cota Hilton tivesse
Eu não tenho conhecimento· disso.
--óSVa1ores que imaginávamos na faixa de 650

O RELATOR (Mauro Borges) -

dólares a tonelada, praticamente pagaríamos

Então, se houve isso não foi por seu infermé-

a importação de ç;arne que o Brasil estava

dia? Foi uma ação diretajunto ao Cinab?

fazendo. Cem mil toneladas a 600 dólares da-

O SR. ARMANDO GdEbES COELHO _ -~ ria praticamente igual a 1Omil toneladas vezes
Gostaria de dfzer que m.li-tca tiVe nenhi.im en6 mil dólares:
.
tendimento direto com 0 CINAB. Todos os
Quando tivem_os esse t1po de proposta,
entendimentos foram feitos pelo Sr. Josemar
achamos que sena um forte argumento para
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toda a programação de embarque teve de ser
revista.
Então, se me recordo bem, o atraso prindpal que ocorreu foi em decorrência do fato
em si de que o embarque não poderia ser
efetuado conforme originalmente combinado,
em função do Conselho da CEE não ter apro·
vado, na primeira reunfã'o, a operaç2ío. Nós
tivemos que reajustar.
o SR. RElATOR (Mauro Borgesr- Qual
foi a solução?

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO ou pelo Diretor da área competente. Jamais
que a Socopar fosse es:al~ida. Além disso,
Tivemos que postergar os carregamentos,
entrei em cantata. Nunca falei com João Bos- __ as informa:;oe~ de qu_e d!Spunhamos, dentro
porque nenhuma empresa teria condições de
___ ~~ Comunidade, era a de que, efetivamente,
co; na minha vida.
embarcar a carne sem a aprovação_ prévia da
esse vice-Presid~nte da Socopar era um hoCEE para a operação em sL Nesse particular,
mem muito influente dentro da Comünidade,
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Foi
não entendemos como tendo sido urna inae que seguramente teria condições de fazer
matéria de imprensa e de vários jornais brasidimplência das companhias, porque a condileiros que o Brasil tinha feito um "negócio _com qué a 'Comunidade viesse a alocar a Cota
ção prévia do embarque é a aprovação da
Hilton para o Brasil.
da China", ao cOmprar a carhé da CEE por
operação pela CEE.
635 dólares a tonelada. Várias pessoas da lnteNa nossa avaliação, após a aprovaçãO em
brá:s repetiram esse julgamento em depoi·
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Chementos prestados à Comisslio Especial da Ca- --gou ao seu conhecimento uma posição do _ si da CEE, os embarques ocorreram . O prosa Crvil da Presidência da República e à CP!_ consórcio SõCopar Sogeviande, no sentido de
blema aconteceu muito mais aqui do que lá,
do Senado. v. 5' sabe que tal preço foi possível,
dissuadlr a Administração brasileira, de perem termos de operação.
porque havia uma cláusula explícita no Regumitir aos frigoríficos importar entre 30 e_ 40
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por
mil toneladas de carne bovina da CEE? É um
lamento n~ 1812/86, que determinava com
que, estando em inadfmplêncfa a empresa S.O..
prioridade a venda de carnes me is velhas, coassunto já conversado. Chegou ao seu conhecapar Sogeviande, o Diretor Aristides Corbemo já falamos. Quando houve aumento, no - -:cimento a posição do consôrdo Socopar Seline viajou à Europa para reforçar, o que não
caso da União Soviética que comprou as 650
geviande, no sentido de dissuadir a adminislhe cabia, a ação do consórclo? A lnterbrás
toneladas, _estipula no máximo um·ano da pro- traç.§o bra-?ileira q permitir que frigoríficos pri·
-tinha um contrato comercial, no sentido de
vados importassem de 30 a 40 mil toneladas
dução da carne. Foi V. S• quem sugeriu que
de carne?
a autoridade da CEE aceitai" uma venda anteo Ministério da Fazenda aceitasse a compra
cipada, sob a condição de ratificação oficial,
da carne européia a 635_ Oóla_r~s a tonelada?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO quando, sabidamente, tal venda seria recuQuem decidiu esse assunto no _âmbito do Mi- Pelo que sei, não chegou a isso, não. Eu não
sada pela ComUnidade?
nistério da Fazenda?
fui informado sobre esse caso. Ao meu conheO SR. ARMANDO GUEDES COELHO cimento chegou, na época, que alguns interesSr. Senador, em nenhum momento, pelo meO SR. ARMANDO GUEDES COELHO - ~·~ ses do Brasil teriam ido à Comunidade tentannos
até onde me lembro, nós consideramos
Eu, pessoalmente, não sugeri nada. Quem sudo dificultar que essa operação fosse concrea Soc:opar-Sogeviãhde inadimplente, porque,
geriu foi a inferbrás, a partir de uma reunião
tizada. como eu disse, a oferta que tínhamos dt::~sas
da sua Diretoria, que aprecioú os dados apreemPresas, de 635 dólares, tinha uma conição
O SR. RELATOR (Mauro B0r9es)-O regissentados, as informações disponíVeis na ocasine qua non, a de que tais empresas fossem
tro de 12 de junho diz que o Sr. R. A Adria,
sião, gerando uma decisão da Díretoria, que
aprovadas pelo Conselho da CEE. Em não
pela Sogeviande, dirigiu um telex. a Corbeline
recomendava ao Conselho Interministerial de
sendo aprovada, a oferta não era firme a ponto
Abastecimento que efetuasse, que :concordas- e Jorge Rodrigues, manifestando oposição
de a tomarmos como ·negódo fechado, ou
formal do consórcio a essa operação.
se com a compra.
seja, todas as operações eram condicionadas
O SR. ARMANDO GUEDES COEffiO O SR. RELATOR (Máuro Borges} -Que
a uma aprovação tácita do Coriselho, e só
O interesse de1e, evidentemente, era monoatuação esperava a lnterbrás da Socopar no
depois de ocorrida é que a operação poderia
polizar
a
operação.
tocante à Cota Hilton? Sabe-se que ã obtenção
ser implementada. Então, não entendemos,
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Ao fadessa. num volume apreciado e de forma defina nossa avaliação da época - e isso é o
nitiva, envolvia muito mais do que uma sim- - lhar a primefra adjudicação, não tendo as emque me lembro, hoje - que ela tenha sido
ples importação de 100 niil toneladas de carne presas confirmado_ os termos da nomeação
inadimplente.
bovina que, embora elevada, é episódica, dado
de navios pela fnterbrás, evidenciando, assim,
A viagem que o Sr. Corbeline fez à Europa,
que o Brasil, na verdade, é exportador do pro- estarem tes:nicamente inadimplentes, que
na ocasião, foi dentro daquele contexto que
duto.
providências a Presidência da lnterbrás adotou
mencionei, i!1icia)mente de que nós, quando
a respeito?
a Conselho se reuniu pela primeira vez e não
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO aprovou a operação em si, assustamos-nos
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO A nossa expectativa, Senador, e creio que este
muito e fizemos um apcto forte, a nfvel diploSr. Senador, esse é um fato do qual não tenho
foi um dos pontos importantes para efeito da
mático, de o Brasil agir junto à CEE e, aprovar.
hoje a lembrança exata, mas tínhamos combiescolha da Socopar, na época, conforme as
Além disso, nós a nív_el operacional dentro· da
nado_ com a Socopar SogeViande, na ocasião,
informações que me chegaram, era a de que
companhia, verificamos o que_ poderíamos
um esquema de nomeação de navios que aneJa teria realmente condições, pelo seu porte
agilizar para que a CE.E viesse a aprovar. En~
tecedeu a aprovação da _CEE, primeiro pela
e por circunstâncias de q'ue um dos principais
tão, o Coberline foi, na época, para a Europa,
premência do tempo que tínhamos internaexecutivos da Socopar teria sido ou foi, ducom esse objetivo de verificar se havia alguma
rante muito tempo, o coordenador da Comu- mente e, segundo, porque penSávamos que
coisa que pudéssemos fazer, que não tivesse
não haveria problema, por parte da CEE, na
nidade, na definição das Cotas Hilton. Uma
sido feita, de forma tal que garantíssemos que
das condições que a empresa colocou na épo- aprovação em si da matéria, no seu Conselho,
numa_ reunião, e o mais cedo possível que
quando fosse julgada Quando a CEE não
ca é que ela teria condições de gestlonar,junto
a CEE pudesse se reunir, a operação fosse
à Comunidade, de forma tal que a Comu- aprovou, na primeira reunião, a operação, é
dare que toda a programação de importar,- aprovada.
nidade viesse alocar para o Brasil uma boa
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O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Não
lióüve limitação da idade, quer dizer, da velhice
da carne?
·

_ O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Não
participou.-- -Ficou '17.-St inforinado da notlda âe que
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - . ele hã.vía sido removido por ter divergido do
Corbeline nas negociações?
-Não, não houve, porque, veja Senador, esse
era um problema que não cabia à Interbrás
0 SR. ARMANDO GUEDES COELHO fiXar; quem nos fixou as condições de imporNão, Ex" Não sei. Quanto a isto, não tenho
tação foi o Onab; a Cinab dizia: quero carne
informação de qual o motivo.
de um.-·anO;-ComprãVarriOs carne de um ano;
O SR. RELATOR (Mauro Beges)- Como
quero carne de 1O anos, compravamos carne
de 1O anos. Nós não entramos nesse detalhe __ foi resolvido o contencioso lnterbrás - CCC
- Comandity Credity Corpofãüori, em resM
da qualidade do produto que iríamos importar.
_peito à carne americana? Como fOi reSOlvido?
I::ramoS agentes compradores aí, no caso.

Não, ela acabou aprovando, não sei se em
decorrência de alguma gestão. Acho que, diplomaticamente, me recordo, na época, não
tive cantata dlretamente com o nosso encarregado, mas as infonnações que nos chegaram
através do Corbeline eram de que as ações
do nosso encarregado de negócios do Brasil,
lá, foi bastante intensa; ele procurou verificar
todos os países da Comunidade, todos os conselheiros, de forma tal que eles se pronunciassem o mais rápido possível.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Houve,
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -O co- =- no caso da Itália, uma situação mais grave.
mitê de gestão tinha posição contrária, e al- É que havia surto de aftose na Itália, e comprar
guns países europeUs tan1bém, da venda ante- carne com osso, o vírus da aftose estaria dentro do_ osso. E, afmal de contas, isso era wna
cipada.•.
das razões para antecipar a compra da carne;
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO quer dizer, comprar uma carne mais velha,
É verdade. V. Ex" sabe que, na época, o que
que seria anterior ao surto de aftose. Esse
correu é que vários países manifestaram preofoi um dos motivos que deram.
cupação, não só quanto ao preço, mas quanto
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO .:_-_
à forma, também. Então, esse problema foi
extremamente complicado, àquela époc_a, de
Confesso que não estou a par desse detalhe.·
gerenciamento, porque a nossa preocupação
Mas, como d~o a V. Ex• e insisto, nesse episóera a de que não fosse aprovada a operação.
dio todo, em n~hum momento a lnterbrás
entrou no mérito da qualidade dos produtos.
Aí, nós ficaríamos numa situação extremaNão foi só com relação à carne. Qualquer
mente delicada, principalmente em relação _ao
que seja o produto que importamos, foi fiXada
mercado interno.
para nós pelo órgão técnico.
Mas o comitê_ de gestão teve que ser trabalhado, senão haveria o risco. Eu me recordo
OSR. RELATOR (Mauro Borges)- Veteride que nós não tínhamos certeza, no dia da
nário. Comissão de veterinária.
segunda reunião em que foi aprovada, havia
V. S• poderia demonstrar a esta CPI o efetivo
dúvidas de que pudesse ser aprovada. _
cumprimento da contrapartida prometida pelo
Não sei se também foi mencionado aqui,
Consórcí9 Socopar-Sogeviandes, em adquirir
havia uma dúvida muito grande em relação
~O milhões de dólares de produtos industriaaos preços que eles estavam pagando à Colizados brasileiros?
munidade e _que estavam recebendo do Brasil.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Então, houve uma discussáo muito grande,
Posso mandar verificar para V. EX' Hoje não
dentro da comunJdade, para saber o que eles
tenho condições, mas posso verificar qual foi _
estavam cobrando do FOB estivado, para o
a- contrapartida efetiva, não é2
que eles chamam de exfrigor, ou seja, que
a carne posta no frigorífico, quanto é que se
O_SR RELATOR (Mauro Borges)- Há uma
gastava? Quanto e -que s_e gastaria para se
referência aqui à correspondência do Sr. R.
levar do frigorífico até o posto de embarque?
A. Adria à Interbrás, em 15 de maio de 86.
Então, eles tiveram que fazer uma série de
E a quota Hilton realmente se efetivou?
demonstrativos, tentando mostrar que os preços que eles estavam cobrando pela operação
O SR ARMANDO GUEDES COELHO de levar dos frigoríficos para os portos era
Não tenho certeza. Posso mandar verificar paM
um preço adequado.
ra V. Ex" o que se passou depois, porque imeM
Porque a Comunidade dizia: vocês vendediatamente eu larguei a [nterbrás e, evidenteM
ram a 665 dólaries, pOr Que estão nos pagando nie-nte, ·a esses assuntos não tive acesso ou
300 e poucos dólares? Mais ou menos dentro
pelo menos informações. Posso mandar verifideste contexto é_ que foi feita a discussão entre
car. Quer dizer, a efetiva contrapartida, o coneles.
sórcio Socopar- Sogeviantes, de 1O milhões
Mas isso é uma parte que não nos envolvia
de dólares?
diretamente. Era um problema deles. O que
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO De 10- milhões de dólafes.
-queríamos é que fosse aprovada a operação.
O SR. RElATOR (Maúro Borges) - V. S•
sabia ou teve conhecimento de que a Interbrás
ia comprar carne velha, porque Isso foi parte
do regulamento; essa carne foi comprada da
Itália. E do seu conhecimento, não?
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O SR. RELATOR (Mauro Borges)_- Tomou~
V. S' conhecimento do afastamento do Sr. Antônio Bueno, chefe de escritório da Interdan.
Por que ele foi removido do cargo antes do
tempo convencionado?

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Senador, para lhe ser sincero, como tenho
sido, eu sabia que a carne não era uma carne
nova; mas qual a idade que ela tinha, de que
país estava vindo, confesso que não sabia.

Não sei, porque este é assunto que náo chegaM
va a nível da Presidência, era assunto da gestão
interna da Companhia, de vice-presidentes e
diretores, e confesso que não participei.

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Não sei como fOi resolvido. A informação que
tenho é a de que até hoje não foi resolvido.
É a informaçáo que tenho, maS não estou
a par de qual foi o resultado final. Mas sei
qUe tem um contencioso"; e, J)õi' acas-o, outro
dia, tomei conhecimento de que o assunto
ainda não teria tido uma solução, que estavam
ainda gestionando.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)-Há noti-

cias de cjue uma missão' da lnterbrás voltou,
em agosto de 1988, dos EStados Unidos, com
uma versão final sobre o assunto.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Sim; mas sei que o fato ainda está sendo discutido.
O SR. RELATOR (Mauro_f;3,orges)- Poderia
V. S' foinecer -os ·números finais dos acertos
so_bre perdas, no caso da compra do arroz,
quais foram -as Perdas, os reembolsos e as
parcelas riã"o acertadas?
·
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Também vou tomar nota, porque não tenho
esse dado.
O SR. RELATOR (Mauro Borges_) -Acertos
sobre as perdas nas compras de arroz, reembolsos e as parcelas não acertadas.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - -

E parcelas não acertadas.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por
que a Tnterbrás assinou contrato com a Marcherique, para aquiSição de milho argentino,
com preços fixos, quando se sabia, à época,
que o preço estava cadente?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Veja, Senador, isso aí" também foi uma determinação do Cinab, à época, que não competiu
discussão.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não?
O Onab determinou.
Como V. s~ avalia o_ wash out do milho argentino, 87 mil toneladas, e 3,2 milhões adqui·
ridos pela Interbrás de Marcherique?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Senador, confesso que nas outras áreas de
importação minha participação foi extremamente reduzida, e mais, a participação foi no
sentido dos documentos que foram trazidos
à Diretoria, ou s"eja, pai-a --aprovação ·o_u para
homologação~ mas náo tive qualquer participação. De forma que não tenho condições
de fazer avaliaçãO adequada.
--

1606

Sexta-feira 28

Abril de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR.. RElATOR (Mauro Borges) - Mas
ficou a par do assunto de que houve Owash

out?
O SR. ARMANDO OQEPES. COELHO -

Não; não fiquei. Confesso que não fiquei a
par.

nível, no máximo, de diretor, quero dizer, as
empresas, qual o critério, isto é feito, digamos
assim, a nível de gerentes e, eventualmente,
a nível máximo de diretor.
O Sfi'RElATQR (M_ai,Jr_o Borges) --A lnterbrás dispunha, à época em·que V. s~ ocupava
a Presidência da empresa, de alguma norma
escrita que balizasse as contratações de servi·
ços?

O SR. ARMANDO GQEDES cOELHO -

Veja, Seriador, minha .:Waliaçãá sobre a opera·
ção interna, de maneira g·eral, é que ela não
foi bem contida, como os fatos, depois, vieram

a demonstrar isto. Há causas, digamos assim,

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Seria
muito interessante para a CPI que V. S' nos
informasse de quem foi a re.sponsabilidade
e de quem foi a responsabilidade, quem pagou
O SR. ARMANDO OQEDES CJJP.-HO a lnterbrás...
--Vou prestar uma informação a V. ~lstoema~
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- , na da holding, de que_ as_empresas tenham
Querri pagou a irnp"ortação
milho?
critérios de contrataçãO, e esse critério é geral
Mas, outra vez, como Presidente da CompaO SR. RELATOR (Mauro Borges) -Quem. nhia, esse é um detalhe (rue não caberia a
pagou a devolução.
- mim. Mas ela P,everia ter normas internas, por0 SR. ARMANDO GUEDES CQEI.,.HO que todas as outras empresas têm. E as horA Argentina?
,_
mas são _aquelas de buscar o máximo possível
de competição, critérios de crédito das empre0 SR. RELATOR (Mauro Borges) - Sim.
sas, porte das empresas, seriedade da campa· -A Argentina.
nhia. Enfim, há Já umas ceitas regras que são
Como V. s~ avalia o wash out do milho ame-. gerais para o grupo.
·
~~:á~?e 50 mil toneladas, comprado pela
O SR. RELATOR (Mauro BorgeS)- Sim.
-' -AS-normas gerais de ação; geral·para. 0 grupo,
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO não é? .
Tambérn é a mesma resposta a V. ~. não
tenho uma avaliação a respeito. --P6r qUe a diietodã da lnterbrás determinou
. que os setviços de desestiva, supervisão e insO SR. RELATOR (Mauro Borges) -Agora,
peção, transporte terrestre da carne bovina importada fossem CO[)tratados sem passar por
relativamente à contrata_ção de serviços: qual
a sua participação na formulação da estratégia
qualquer processo ,de con_corrência? Por que
de contratação dos serviços necessários ao
a Diretoria: da lnferbr~...
processo de internação da carne bovina então
importada?
·
-o~SR. ARtt\ANDO GUEDES COELHOO -SR. ARMANDO .GUEDES COELHO Não; não deve ter sido uma decisão de diretoA minha participação é, praticamente, nenhu- ria; deve ter sido uma decisão de__ diretor, nomáximo. E, provavelmente, aí faço uma obserma. A única observação que fiz_,~a respeito,
à época, diz respeito à colocação inicia.i que vação de natureza geral, como eu disse, que
o diretor que eventualmente tenha tomado es-fiz, de que achava que a Interbrás não devia
sa decisão, deve _tê-la tomado dentro do espfter participação nesse episódio, porque, segurito de procura. r expedita r a questão·em função
ramente, eu tinha convicção de que o País
estava despreparado e .de que a Companhia · do tempo, que,
· · para· nós,' era ·vital, eril face__
também estava despreparada para fazer lsto dos aspectos que mencionei, de navios no
porto, sobre a estadia, etc., e a grita geral,
e daria problema. Mas, depois do fato de.ciaí, da falta do produto interno, ou seia, tudo
~
dido, ou seia, de que o Governo ·estabeleceu
~
aquilo gue fosse feito para andar mais rápido.
que a Jnterbrás
teria que ter uma participação,

de

fiz uma recomendação, de caráter geral, a nível
da diretoria, de que as providências deveriam
ser assumidas tomando alguns fatores em
consideração,·e 0 principal deles é no sentido
de que precisávamos executar, ou seja, ela
foi chamada para atender a um problema que
não se estava conseguindo ~esolver, que era
a questão de colocar os produtos em seus
destinos em tempo hábil. Então, que ela devia
se preocupar muito em buscar os meios necessários e convenientes, para fazer com que
os produtos chegassem, ou seja, o tempo,
-par~ nós, passava a ser fundamentaL Tudo
o que pudéssemos fazer para reduzir o tempo
entre a chegada do produto e o destino c1everia
ser fefto.
Esta foi a rcomerldação básica que hávia.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas
o Executivo da lnterbrás ou C?. Cbleg~ado não
discutiu, em termos gerais, uma ~str~tégia?
O SR. ARf'IIA['jpQ .GUED~- COEUiO~ ~~~o. Esta é uma contratação que é feita a

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Houve,
de certa forma, concordância de Paulo .César
Ferreira Morreira, chef~ da área de contrata~
Ções da g~rência, com Agnaldo Ubório. Con·
cardaram num ponto: no que a diretoria da
empresa mandara dispensar a concorrência.
O SR. ARMANDO QUEDES COELHO É poSSlvel que o diretor tenha autorJZ·ado J'sto,
em função das conveniências e necessidades
do momento.
OSR_-R-EfATOlf(MaiirO-BorgeS)-Libório
dissequeoVice-PresidenteJosemartelefonou
dizendo para não fazer concorrência, indicando~se empresas de confiança, para desestiva.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO É possfvel. Isto é possível, sim.
OSR.RELATOR(MauroBorges)-JáPaulo CéSâ.r-atnbui a Libório ter-lhe passado determinação da diretoria da empresa de contratação_ d_e serviços em que se realizasse qual·
Quer -côilcoriência.
'
p

de natureza geral e há causas específicas, a
ponto de, no relatório da lnterbrás, eu disse
a V. Ex~. esse relatório foi submetido ao canse·
lho de administração e tive oportunidade de
participar desSa -reuniãO e de discutir essa

questão.

o sR; RELATOR (Mauro Borges)_ :t: um
volume muito grande...

O SR. ARMANDO GUEDES- COELHO -

Sim. O que quero-dizer Gom isto é o seguinte:

divido muito bem ·a área de gestão da Interbrás... A área emema, para mim, foi feita de
manei~ adequada, acho que atingiu os _objetivos e conseguimos fazer o negócio que esperávamos. A área ·mtema ac ho que 'tQ i toda tumultuada, cheia de confusáo,-por-despreparo
·
do p ws,
, a ponda Companhia, por·· d espreparo
todequeainterbrâs,nasuacomissão,chegou
à conclusão de que alguns gerentes e alguns
funcionários procederam de maneira inadequada, e esse pessoal foi demitido, foi punido,
dentro das normas da Companhia, ou seja,
na medida em que a Companhia identificou
que a coisa não foi bem conduzida.. procurou
tomar as providências de forma tal a sanar
a questão.

.O SR. RELATOR (Mauro BorQes)- Há uma
série de irregularidades praticadas na contra~
tação de serviçoS-pela JnterbráS, para a deses· 1nspeçao
·
- e transporte da carne importada.
tiva,
Entr
•·
< d
•e e ias, des""'cam-se:
o c he1e
a rucop,
· que so1·tCt·tou a h o~
o s r. p au io c'esar Mo reJ.ra
- de preced'1mentos no caso da canmo iogaçao
tr ta - d s · rt.
24 d
b d
a çao a ervtpo em
e setem ro e
86• qu and 0 a mesma vm
· ha prestand o serv1s:o
desd e 8de agos to de 1986, ou SeJa,
· a horno1o~
- s 6 veio ·· a· ser soi!citada 48 dias após
gaçao
· ' · dos s_eMços.
·
N-ao houve h orno1ogao tniC:IO
' io estava corren
d o sem hornoçã o. o negoc:
iogar, a despet.,o d e_ a empresa J.oc km an apresentar preços inferiores aos da empresa Serviport para a desestiva no Porto de Salvador,
esta última executou 50% dos serviços. A
Joc:kman apresentava preços bem inferiores.
A Seryiport teve o preço de seus servíços reajustado em 22,27% dwante a vigência do De. creto-Lei n" 22/84, que tinha congelado todos
oS preÇos, contrariando_ o decreto. Como PresJ'dente da interbrás• chegou ao seu con h ecl-·
mento __que, por intermédio desses métodos
pouco ortodoxos, à Serviport coube mals de
50% do total de desestiva de toda a carne
importada, compreendendo os portos do Rio
de Janeiro, Santos e Vitória?
-- - - - - --O SR. ARMANDO OQEDES COELHO -

Senador, o Presidente· dà ln_terbrtis.-nuni::a tomou conhecimento, nunc~ teve acesso a nenhuma informação no que diz respeito à operação interna, não só da carne com_o dos demais produtos importados.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Mas

-parece que houve uma Sindicânda, qualquer
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coisa. Não lhe pareceu estranha essa liberalidade quanto à escolha?

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO A sindicância foi a pOSter/OI'T. Essa sindicânda

não foi .durante... Quando foi apurado e

eu

já não era mais presidente a essa altura os

fatos de que tomei conhecimentO aO saber

do relatório, part.;dpei da decisão de que foram
fatos não adequados, ou seja, que haveria necessidade de se tomar providências, para_que

tal coisa não se repetisse. Em relação à puni·
ção desses empregados que não procederam
adequadamente, elas contaram com a minha
ap,rovação.

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Relatório da Auditoria Interna da lnterbrás revelou
que 23% (quase 1/4) dos relatórios da Supe-

rinspect eram inconsistentes e incompletos.
V. S• tomou alguma providência ou nào?

O SR. ARMANDO GLIEDES COELHO Não, porque não tomei conhecimento, como
diz V. Ex• Veja, $E:i'iâdor, oUtro detalhe irlÍportante é o seguinte: os relatórios de auditoria
de qualquer subsidiária não vão para o Presidente, mas para o_ Vice-Presjdente, que é o
executivo da companhia.

O SR. 'RElATOR (Mauro Borges) - Quer
dizer que, Í"lesse caso, essas falhas seriam da
responsabi_lidade do diretoi" executivo?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - .
Os relatórios, ou seja, atividade operacional
da companhia é conduzida a nível da diretoria,
não a nível de conhecimento. do presidente.
Eu diria que nem a nlvel da dlretoria, porque
esta não toma conhecimento. É do diretor
eventualmente.
O SR. RELATOR (Mauro_Borges)- Não

havia uma fiscalização na Tnterbrás,_uma espécie de inspetoria?
·

pelo_ Centro de Pesquisa da Petrobrás. Com .
isso, é o seguinte: o tempo do diretor da Petrobrás é ocupado _com uma holcDng em si. Então, na atividade das· sUbsid!àrias, ele é, como
mencionei, um canal de cantata. Eu, porque
era um camarada muito interessado, eventualmente-entrava um pouCo inais a nível de saber
esses detalhes. Mas, normalmente, um presidente de uma subsidiária não toma Conhecimento da operação em si da mesma, não
tem como, em função_ do tempo-de que dispõe
para fazer isso. Nesses casos, não tenho condição de fazer nenhuma avaliação, porque esse
era um assunto que não chegava. Para isso, ·
- eJa tem uma diretoria executiva, que tem a
responsabilidade de ver auditagem, de proceder, enfim, tomar conta da companhia em
si.

As auditorias_ Internas da lnterbrás e Petro·
brás e_do Tribunal de Contas da União identificaram uma. ~érie de irregulartdades rias relações contratuais entre a Tnterbrás e a CObal.
Como exemplo, cita-se o caso de, em julho
de 86, ter repassado 200 mil toneladas de
arroz à Cabal sem nenhuma cobertura contratual, gerada pelo fato de as notas de compra,
apresentadas pela lnterbrás declararem como
sendo o arroz de tipo 2, quando a Cabal o
classificava como sendo do tipo 3. Sobre esse
problema, V. S• está a par?
O SR. ARMANDO GUEDES. COELHO Também não.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)_- V. St
recebeu alguma orientação do Cinab ou da
Seap sobre isso?

OSR.RElATOR(MauroBorges)-ASuper
é subsidiária da empresa griffith?

o sR: ARMANDO GUEDES COELHOTambém não.

O SR ARMANDO GUEDES COELHONão tenho condições de informar isso a
_V. Ex" porque não sel

O Sr. RElATOR (Mauro Borges):_ Entendia necessário receber orientação desses ór·gãos?

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO que um contrato lnterbrás/Griffith teve que ser
Acho que não para mim, efetivamente, mas
desfeito para ser refeito entre a lnterbrás e
para a área operacional da companhia, sem
a_s_uper Experct?
dúvida. Para a diretoria executiva era essencial
O .SR. ARMANDO -GUEDES COELHO _ _ receber ess~ in!onnação.
Também não sei.
O.SR. RELATOR (Mauro Borges) -Porque
o SR:- RELATOR (MaUro Borges}_ Seri~. , ninguém entrega 200 mil toneladas sem uma
interessante também se V. _EX ·pudesse nos
formalização de documentos, não é?
responder.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -'A companhia tinha que- estar infOITnada, no
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO seu escalão próprio, sobre essa questão.
Por quê?
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Por _ O SR. RELATOR (Mauro Borge:;;) - Quer
que um contrato entre a Interbrás/Griffith teve
diz~r que não chegou ao conhecimento de
V. S' esse problema?
que ser refeito entre a lnterbrás e a Super.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) ----=.-E não·
falaram nada?

Esse ptimeito nome, nobre Senador, como
é niesmo que se escreve?

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Para alguém devem ter falado, a ponto de
haver relatórios que foram conduzidos ou foram remetidos ao vice-Presidente, que eventualmente não tomou conhecimento.

O SR RElATOR (Mauro Borges)- Griffith.

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Não, porque aí, talvez, é preciso conhecer o
mecanismo da companhia. A Petrobrás é uma
empresa muito grande. Os presidentes têm
encargos na ho/diilg. Veja o meu caso: na
época, eu era diretor da área industrial da Petrobrás, tomava conta de 11 refinarias. Essa
minha supervisão direta, a ponto de conhecer
em detalhes não só os superintendentes das
refinarias e mais oS chefes, mas também tomava conta de toda a área de perfuração da
Petrobrás, que emprega hoje mais de 12 mil
empregados, com mais de 100 equipamentos
operando no Brasil inteiro, é o responsável
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O SR. ARMANDO GUEDES COELHO O SR. ARMANDO GUEDES -COELHO --- --Teve que ser desfeito... Interbrás e super exHá audita:gem.
· pect. - -

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas
não falaram até para chegar ao seu conhecimento, para tomar uma providência?

Sexta-feira 28

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Está certo.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S•
tem conhecimento ou tinha conhecimento de
que o ex-\!ice-Presidente Josemar Ferreira do_
Nascimento indicou a Serv Port para ser contratada pela Interbrás quando _ocupava o cargo
de diretor de operações em 82, quando houve
exportação de ferro-gusa para Índia?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Não, Excelência.

O SR. RELATOR (Mauro- Borges) - Isso
consta de relatórios de auditorias da Interbrás.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Mas não tenho conhecimento do fato, não.

O SR RELATOR (Mauro Borges) -A lnterbrás pagou à Serv Port o equivalente a 18
milhões de dólares para a prestação dos serviços de estiva e desestiva.

O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Não.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Chegou ao seu conhecimentQ__as observações expendidas pelo Relatório n? 11, de 19 de maio
de 87, do auditor Fausto Mazi(?), em que estão
levantados os falsos argumentos colocados
pelo então diretor da lnterbrás, Paulo Lima
Câmara, para ãprovar os serviços de --deseStivas contratados pela empresa?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Veja, nobre Senador, eu não diria. Não me
recOrdo exatamente desse relatório. Mas as
irregularidades acontecidas vieram- ao meu
conhecimento pOr ocasião dâ comissão em
que a Petrobr'ãs determinou para examinaressas operações na lnterbrás. Mas isso tudo
aconteceu a posteriori, digamos assim, sei Já,
um ano depois de eu ter largado a presidência
da çó!)lpanhia e quando o assunto foi à consideração dO_ COnselho de Administração da
comp~_!l]lia, do qual faço parte, e aí tomei conhecimento através das discussões havidas
no conselho, e eu tive que conhece! os relatórios que eStãvam Sendo ·ap-reciand05C
Assim, o meu conhecimento foi a posferiori
em função das averiguações -que a tl~ível
mandou fazer na subsidiária:
·
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O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

avaliação moral a respeito da pessoa com essa
profundídade.
Mas, em relação aos outros dois, o meu
ponto de vista em relação à comissão é que
eu achava que era injusta a.posição colocada,
porque ela era muito mais decorrente de uma
série de circunstâncias do que da ação das
pessoas em sí.

A Co-

missão de Sindic:ância. da Petrobrâs, em 21
de setembro de 1987, conclui o seguinte:
"Contnbuir em parte para que ocorres-

sem as falhas, distorções e jrregularidades apuradas por esta Comissão, a ação,
em alguns casos, e a omissão, em outros,
do Vice-Presidente Josemar F_erreira Nascimento, e dos Diretores da lnterbrás;
Corbelini, Paulo Pessoa Lima Olmar_a (este em menor grau), aos quais estavam
afetas, respectivamente, as operações para a compra da carne junto à CEE e as
contratações, no País, dos serviços necessários ao recebimento e distribuição dos
alimentos importados:'

Como presidente da Petrobrás chegou ao
seu conhedmento essa
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conclu~o?

O SR. ARMANDO GOEDES ÇOEUiO -

Chegou. Esse foi o __relatório que disse que
foi submetido ao Conse_lho_de Adm_inistr~ç_ãQ
da companhia.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Que
providências foram tomadas pelo Conselho
de Administração da_Petrobrás, à vista do ex·
pediente a ele encaminhado pela Comissão
de Sindicãncia da empresa, para apreciação
do desempenho dos seus empregados, que
durante _o Plano Cruzado exerci;;1m função de
conftança na Diretoria aa ]hterbi'ás--Jõsemar
Ferreira Nasdmento, Co'rbelini e·Paulo Pessoa
de Lima Câmara?
O SR. ARMANDO GOEDES COELHO

~

O-Conselho de Administraç_ão decidiu afastar
a1guns desses diretores e, posteriormente, não
me lembro bem, mas uns três ou quatro meses depois, o próprio Josemar.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- S6 o
afastamento, sem outra responsabilidade?
O SR. ARMANDO GOEDES COEUiO -

Sim. Veja, nobre Senador, essa foi uma questão muito discutida no COnselho de Administração, e ai cab_eria_algumas considerações
a respeito. Por exemplo, conheço bem essas
pessoas todas. Tenho uma convivência boa
nesses 25 anos na companhia; conheço bem,
por exemplo, o Paulo Pessoa Lima Câmara
- talvez não com a mesma profundidade,
o Josemar, porque ele tem multo tempo de
companhia, mas pelas atividades __que exerceu
na companhia ele não tem, ou não tinha uma
área de atuação muito próxima a mim. E então, não tenho um conhecimento tão profundo dele _quanto teria do Paulo Uma Câmara.
Conheço- muito pouco 6 Corbelini, porque
ele_ não era um homem do sistema, era um
homem que foi para a companhia· eXercer
uma função na lnterbrás. O Paulo Pessoa e
o Josemar eram homens do sistema Petro;
brás._
Então, a minha avaliaçao· dessa-s pessoas,
principalmente em relação ao Paulo Pessoa
Uma Câmara, é discordante do ponto de vista
da COmissão. Em relação ao Corbelini, eu não
teria condições de fazer urna ava1íação mais
profunda, porque eu não teria conhecimento
suficiente dele para poder assim fazer uma

·

Eu fazia alguma? considerações a respeito
disso, porque eU mençioruwa o clima em que
essas coisa& se passaram na época: a tensão
em que a empresa foi envolvida, as responsabilidades que ela teve que assumir, muito além
daquilo de que era capaz, quer dizer, as impro·
visações que tinham sido feit?Js, a pressão de
gÕVemo para que as coisas foSsem feitas muito mais depressa do que seria desejável, e
_gue tsso tudo tinha que ser considerado por
ocasião do julgamento dessas pessoas.
Porque· se estava julgando pe'sSoaS, por
exemplo, o Paulo Pessoa Lima Câmara é um
camarada que tem mais de 30 anos de companhtci e que ccinheço há mais de 20 anos.
E ac:gmpanho a vida ~ele e sei_ âa seriedade,
da preocupação, da honestidade e do tr<).b_alho
que esse homem efetuou. Ele_ não pode nem
-deve-ser julgado num clima de justiça simplesmente por circunstândas qUftfLifjiram ao controle dele e que ele, seguramente, deve ter
·procurado fazer de si o melhor.
Nobre~ Senador, na minha avaliação, a em. pre:5(i _t_Of10U algumas meaJda$ ~ por ex em~
pio, o P~ulo Pessoa Lima Câmara, posteriormente a isso, foi diretor da Petroquisa por mui·
to tempo, até recentemente. O qiJe Significa
dizer qUe o sistema confia nessa pessoa, porque a nome~mpara uma função igual ou mais
--rnp=o,nante do que essa que ele vinlia exer- _
cendo.
ESsa questão de julgamento é muito em
função da maneira como a pessoa ê julgada.
Fui julgado em outras épocas de uma maneira
inadequada. Eu, de uma .certa forma, tarilbém
reputo que tenha acontecido um pouco disso.
Acho que aconteceram falhas, principalmente nas operações internas, falhas essas
perfeitam_'ª[lte explicáveis em 'fUnÇão das circunstâncias. Por exemplo, há um relatório da_
Polícia Federal. A Polícia Federal examinou
- acho que a Comissão tem conhecimento
desse relatório - ouviu dezenas, centenas de
pessoas, examinou todos os documentos e
concluiu que não houve ilícito de nature2:a cri- mina_] ou penal, que as falhas que aconteceram foram decorrentes da forma ou das circunstâncias em que as operações foram executadas e que jamais poderia ser linputada
às pessoas a intenção de que essas coisas
se passassem.
Então, tenho esse tipo de julgamento também. Eu seria, flão diria benevolente, mas jndulgente com os diretores, pÕrque conhecendo, como alguns viram que mencionei aqui,
há_ tantos anos, sou levado a crer que eles
ag!ram muito mais em função do objetivo de
procura:t resolver um problema que era gritante, que era sufocante, não só para a empresa,
mas para o próprio País, e que a inten-ção
deles era a melhor possível.

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Numa
empresa gigantesca. como a Petrobrás, com
atividades tão diversas, é natural que algumas
coisas posSãm escapar aoS desejos dos dirigentes. Mas é necessário que haja realmente
uma permanente fisca1ização, investigação,
O SR,

~DO

GUEDES COELHO -

Sem 9,úvida. E veja V. EX• que na ho/ding,
onde temos ação direta, constantemente esse
fato" ê feitO. ·Quer dizer, estamos_ quase que
demitindo diariamente uma porção de gente,
porque uma empresa que tem 6Q_mil empre~
gados normalmente a coisa é mal conduzida,
há roubO, há furtos. -0 importãrite é ter uma
presença_ atuante, para que essas coisas,
quando diagnosticadt!S, sejam sanadas e evitadas.
E a nível da subsidiária é a mesma coiSa,
ou seja, no fundo, realmente, somos levados
a concluir que, no caso específico, essa foi
uma lição amarga que a comp~nhia aprendeu
de que, quando é levada a tomar algumas
ações e não está preparada ou não tem um
conjunto de normas preestaeleddas ...
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Tradi- .
ç:ão, às vezes.
O SR ARMANDO GaEDES COELHO -

... tradição, acontece isso.
Agora, veja V. Ex" como o mundo é ingrato.
- Está sendo chamada outra vez agora, no Plano
Verão, a {azer uina série de importações de
leite, manteiga, etc. e não está preparada para
fazê-lo.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Pelo
menos tem mais experiência.
O SR ARMANDO GUEDES COELHO -

Vamos ver se, agora, consegue fazer com menos erro do que fez a vez passada.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Muito
obrigado, Dr. Guedes, pelo se_u depoimento.
Sr. Presidente, estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu _Carneiro) Gostarfamos de levantar mais a1guns questionamentos.
_ Nessa operação que a lnterbrás procedeu
jurito ao Mercado Comum, antes dos p_i'S;lcedimentos_ do__ Mercado Comum, assinou uni
C"ontrato Com essas operadores européias. O
Mercado também, nos seus regularrientos,
tem endereÇo certo: a carne é para o Brasil,
·e quem vai ter a condição interna aqui de
liberar as cauções é a lnterbrás.
Isso signifiCa que não houve realmente nenhum leilão. Esse é um nome impfópriq para
-~-esta operação.
O SR. ARMANDO CJaEDES COELHO -

Leilão em que sentido, Senador?
O SR. PRESIDEJ'iTE (Dirceu Carneiro)No da ofertii da carne européia. Não houve
concorrênci<). nenhuma, em outras palavras.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -

Nós, quando tomamos a decisão, ftz emo-la
conscientes de que estávamos alocando uma
determinada empresa ·a fazer uma oferta para
nós, que_seria _s_ubme_ti_da__à CEE e quie, no
nosso julgamento, essa oferta atendia a nos-
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sos objetivos. Estávamos conscientes desse
fato. Não escolhemos, desconhecendo que
estávamos escolhendo uma empresa só, ou
seja, estávamos conscientes de que não está-

vamos fazendo concottência. Concluímos cJUe
a seleçáo dessa empresa atendia aos nossos
objetivos, principalmente consjderando o fato r

tempo que achávamos que atendia a essa
condição básica nossa.
Foi uma operação consciente. Não houve
nenhuma dúvida nossa. Discutimos com o
Cinab, ~o Cinab também entendeu como sendo razoável, ou seja, que era conveniente fazer

a operação nas circunstâhcias em que foi
apresentada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Sobre uma outra questão, a das

punições~.

O SR ARMANDO GUEDES COELHO·~
Gostaria, nobre SenadOr, a -proPóSito disso,
é uma preocupação que tenho sentido não
s6 aqui, mas em outros lugares, quanto à
questão de concorrência. Não sei se V. Ex'S
sabem, mas a PE1ROBRÁS importa qualquer
coisa da ordem de l 00 a 200 milhões de barris
de petróleo por ano, e não faz concorrência
para comprar 200 milhões de barris de petróleo por ano. E ela faz isso há mais de 1O
anos. Simplesmente, faz uma avaliação - fui,
por exemplo, respon~áve~ pelo Departamento
Comercial da PETROBRAS durante quase 15
anos - e verifica onde é que acha que é
adequado fazer essa compra.
O que quero dizer com isso ê- que o processo de concorrência é importante, mas desde que leve ao objetivo final, que é fazer um
bom negócio. Se, eln alguns casos, verificamos que as informações de que dispomos
são suficientes para nos dar a convicção de
que o negócio é bom, a concorrênda, para
nós, deixa de ser um fator preponderante.
Isso tudo, evidentemente, está lastreado
dentro de uma fundamentação de que a operação é sêria, que quem estâ executando é
gente que efetivamente tem condições e sufi·
cientemente séria para quando executar está
executando aquilo que acha que é melhor.
Isso não significa dizer que ele vai acertar sempre, ...,"'c; oelo menos que ele tenha a intenção
de fazê-lo e que está fazendo no bom sentido.
Gostaria de fazer esse tipo de colocação, porque no sistema PETROBRÁS necessariamente não fazemos concoqênda de todas as cai·
sas de que compramos. Fazemos uma avalia·
ção da conveniência de fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Em relação ·às punições, às quais foram feitas
referências inclusive no se·u depoimento anterior a esse momento, V.S• poderia citar os diretores especificamente que foram punidos.
O SR ARMANDO GOEDES COELHO No primeiro estágio foi afastada toda a diretoria da companhia, e foi mantido o Vice-Presidente da companhia, por proposíção do Presidente, na ocasião já o Dlretor Carlos Santana.
S. Ex' numa certa altura, em relação dos relatórios feitos, propôs o afastamento da diretoria
da companhia e o Conselho de Administração,
na época discutindo a questão, analisou da

conveniência de afastar inclusive o Vice-Presidente também. Por própria recomendação
do Diretor Carlos Santana, na época, Presidente, S. Ex" entendeu que não deveria ser
afastado o Vice-Presidente, afastou-se a dire·
toria.
- - --.
_Faço_ uma qb~ervaçáo aqui para efeito da
verdade que o Paulim Macama, que foi um
dos citados, antes desse fato, já tinhq sido
transferido, ou seja, foi dispensado, por conveníêhciil áã companhia de diretor da lnterPrás,
e nomeado ditetor da Petroquisa. Então, ele
não fez parte desse processo de afastamento
da diretoria, porque já não estava mais na empresa. Assim, foi afastada no início a diretoria,
e hão me reçordo exatamente quando, mas
alguns meses depois, uns dois ou três meses
depois, foi_ afastado também o Vice-Presidente
d~ companhia, o Dr. Josemar. O Dr. Josemar
nem o Dr. Corbelini não pertencem mais aos
quadros da companhia, estão de licença sem
ônus para a companhia, por dois anos, e estão
em atividade privada.

O SR. PRESIDENTE- (Dirceu CameirÓ) _,..
V. 5 9 tainbém, na parte anterior a este momento, fez referência a um documento que
a CINAB e a OEAP credenciava ou indicava
a participação da SOGEVlACES. V. s~ pOderia
fazer a leitura deste documento?
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Acho que tenho este do_cumento aqui.
Srs. senadores, não estou com este documento, mas vou ll)andar para V. E:x? esse telex
específico da ONAB determinando a lnterbrás
que considerasse também a Sogevianes como participante. Pensei que estivesse aqui,
mas não está no meu acervo aqui, não.

O SR_ PRESIDENTE (Dircel! Carneiro) Quando fndãgamos ou solicitamos documentos aos depoentes, fica registrado na Secre~
taria da Càmissao. Nós ficaremos no aguardo.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Perfeito, é o documento específico da ONAB
determinando a participação da SOGEVIA-NES na operação.

O SR. PRESIDENTE -(Dirc~u Carneiro) É inclusão.
--

.o sR.-ARMANDO aumf:s coELHO .....:
Também não está aqui nos meus documentos, mas_ vou proVidenciar para a ComisSão.
O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Solidtaríãrnos que-fosse o mais breve possível,
dado que queremos nos enc-aminhar para o
encerramento dos trabalhos desta CPL
Por outro lado, como· um-a Ultima indagação, gostaríamos _de perguntar, perante a sua
responsabilidade como cidadão e como compromiSSo i::fLiE!- iridusive assumiu perante a CP!,
se tem mais algum fato Í'e!eVante, algum dado
importante para o esdarecimento da verdade,
relativo àqUilo que foi aqui levantado ou indagado que v. s~ não tivesse ainda dec:larado
e fosse oportuno fazê-lo agora.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO Acho, nobre Senador, que o que eu disse já
cobriu bem tudo aquilo que a questão merece..
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Só faria uma observação ffnal: não podemos
nem devemos julgar, considerando o quadro
de hoje. Podemos voltar ao quadro da época
para que tenhamos pelo menos uma isenção
no que tange às circunstâncias que levaram
os fatos que se passaram e que pode explicar
muitas das coisas. Digo isso mais em respeito
a atuação da empresa lnterbrás. Tenho consciência, pois vivi a situação um pouco mais
de perto, do esforço que foi feito para que
esse objetivo fosse alcançado, ou seja, a difi·
culdade que o País atravessava na época, um
frenesj interno enorme, a companhia Se sentindo despreparada para fazer, mas procuranK
do cobrir uma área que o País não tinha muita
opção, enfim a dificuldade toda presente. E
ela fez um esforço gigantesco. As pessoas,
pelo menos aquelas que conheço- tem muitas que eu não as conheço e que evidentemente não posso falar por elas- trabalhavam
com dedicaçâ"o-- tumprfndo o- dever que foi
cometido a elas. Conhecendo as pessoas como as conheço hoje, algumas delas se sentem
ofendidas por ver o seu nome colocado de
uma forma inadequada em que o aspecto moral, às vezes, é considerado, e essas pessoas
e as suas famiJias se sentem um pouco tocadas por isso.
EntãO, acho que se procurarmos nos reportar _à circunstância da época, seremos capazes
de entender muitas das coisas que se passaram e talvez sejamos indulgentes com aquilo
que nãO foi feito de forma adequada ou 100%
adequada. Quer dizer, a intenção foi a melhor
possível, V. ~ que irão julgar, devem procurar ser justos, e pensar que as circunstâncias
eram muito diffcieis para serem efetuadas as
operaÇões, e essas pessoas procuraram se desincumbir da melhor maneira passivei.
Essa é Uma observação final minha em relação a isso. Acho que no mais tudo aquilo
que· eu conheCia sobre o assunto já o disse.
E dentro das minhas condiçóes, irei procuraratender os quesitos solicitados por V. Ex~"õ
Muito obrigado, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu câineirO) :_:Agradecemos a V-S~ o depoimento e a todos
a participação aqui néstá r~união da Comü;são
Parlamentar Q,e lnquérito.
-- E$,tá enCerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião iis 13 horas e
10 minutos.)

ATA DA COMISSÃO
COMISSÃO DIREfORA
1 O• Reunião Ordinária, realizada
em 25 de abril de 1989

__Às dez horas e trinta minutos .do dia vinte
e cinco de abril de hum mil novecentos e
oitenta e nove, n·a Sala de Reuniões da PreSidência, reúne-se a Comissão Diretora do Se·
nado Federal, com a presença_ dos Excelentíssimos Senhores Senadores Nelson Carneiro, Presidente, Iram Saraiva, Primeiro-VicePresidente, AI~andre Costa, Segundo-VicePresidente, Mendes Canale, Piiineiio-Sec:rciá:
rio, Divaldo Suruagy, SegU:nCfo-Sé"cretário,
Pompeu de Sousa, Terceiro-Secretário, Lou-
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remberg Nunes Rocha, Quarto-Secretário,__e

Antônio Luiz _Maia, Suplente.
O Senhor Presidente declara abertos os tra-

balhos da reunião e submete aos presentes
os seguintes assuntos:
_
a) Orçamento do Cegfaf, sOlicitado pela
Comissão Diretora em suã. rei.mião de
19-4~89, para material destinado ao Seminário

"Perspectiva de Integração da América Latina:
Problemas e Soluções", para cuja confecção
o Presidente do Parlamento Latino-Americano
- Grupci Brasileiro solicitou autoriza"ção.
A matéria é debatida e concedida a autorização solicitada, com ônus para o Senado.
b) Requerimento da servidora Márcia Maria
de Azevedo CaiValho, com quadro solicitações, relacionadO a tratamento, nos EstadOs
Unidos, de seu illho menor, Luiz Vieira de Carvalho Neto.
Os presentes discutem o pedido e resolvem
atender as reivindicações, na seguinte forma:
integralmente os itens 1 - licença especial,
na forma do art. 384, e §§, do Regulamento
Administrativo; 3 -autorização para campa~
nha publicitária no Senado Federal, Cegraf e
Prodasen para angariar fundos; 4 - autorização para impressão, pelo Cegraf, do material
necessário à campanha; e parcialmente o item

2.
c) Requerimento no 204, de 1989, apresentado pelo Senador Itamar Franco, nos termos
dos arts. 64, § J9, e 153, § 5~, da Constituição,
solicitando ao Poder Executivo (Ministérios da
Fazenda e das Minas e Energia) informações
sobre o Banco Central e Companhia Vale do
Rio Doce.
Após examinada pelos presentes, a matéria
é aprovada e encaminhada à Secretaria Geral
da Mesa para as devidas providências.
d) Proposta de Ato da Comfssão Diretora
sobre a "concessão de horário_ especial ao
servidor estudante, previsto no Regulamento
Administrativo do Senado Federal, em face
das normas estabelecidas pela Resolução n9
9, de 1989"".
_ ::____ .,
A matéria é examinada, debatida e aprovada, assinando os presentes o respectivo Ato,
que vai à publicação.
e) Expediente da Uga de Defesa Nacional
sobre evento comemorativo do Centenário da
Proclamação da República.
Após examinada, a matéria é encaminhada
à Comissão designada para coorden_ar asfe_s_tividades comemorativas do Centenário da Proclamação da República.
f) Requerfmento ào servidor aposentado
Décio Braga de Carvalho solicitando r&onsideração da decisão da C_oritissão Diretora nos
Processos n<?5 7.135n7, 1.196n8 e 2.911/83,
de seu interesse.
é: designado o Senhor Quarto-Secretárt6
para relatar a matéria.
g) Proposta no sentido de que a publicação
do trabalho intitulado "JJ. Seabra -Sua Vida,
SuaS Obras", constante de convênio a ser_assinado entre o Senado Fe_deral e a Fundação
,Pedro Cálmon - Centro de Memória da Bahia, autorizada pela COmissão Diretora, em
reunião de 21-3-89, seja feita com ônus total
para esta Casa.
-·

A prOposta é -debatida e aprovada pelos pre·
sentes.
Asesuir, o Senhor Presidente comunica _que
irá a Salvador para assinar, pessoalmente, o
convênio referido no item g, acima.
O Senhor Presidente convida os presentes
para a solenidade, no dia 26-4-89, às 11 horas,
de entrega ao PreSidente da Assembléia Nacional Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães~ do primeiro exemplar dos Anais da Assembléia Nacional Cbristituihte, ünpresSo pelo
Cegraf.
Em seqüênda, o Senhor Prestdente concede a palavra ao Senhor Prfmefro-Vice-Presidente que apresenta parecer favorável à assinatura de Convênio entre o Senado Federal
e-o lpea - Instituto de Planejamento Econômico Social, para impressão, pelo Cegraf, de
publicações daquele Instituto.
Os presentes, após debaterem o assunto,
rejeitam o parecer e a proposta.
Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Primeiro
SecretáriO que submete aos presentes os seguintes assuntos:
--a; Requerimento da servidora Maria do
Amaral Faviero no sentido de ser autorizada
•·a liberação de verba para o custeio de seu
tratamento repafador cirúrgico e protêtico",
em Clínica Odontológica Especializada, conforme orçamento.
O pedido é examinado_e indeferido.
b) PropOSta- de Ato da Comissão Diretora
que "dispõe sobre o retorno, ao exercício das
atribuições de seus cargos ou empregos, de
servidores desviados de função e dá outras
provfdências".
A proposta é discutida e aprovada, assinando os presentes o respectivo Ato, que vai à
publicação, ficando o Senhor Primeiro Secretário autorizado a decidir caso por caso de
desvio de função.
_
_
c) Voto em separado ao Parecer do Quarto
Secfetá_rjo___ªoi> Processos n'?" 20231/87-3 e
001208/89-6, de interesse do servidor Aldo
Assumpção Zagonel dos Santos, do qual havia
pedido visto na reunião de 14-3-89.
O voto em separado e o parecer são disJ:ribuidos aos Membros da Comissão Diretora
para exame e posterior decisão.
Concedida, em continuação, a palavra ao
Senhor Segundo Secretário, este propõe a
transferência das reuniõf:S ordinárias da Comissão Diretor_a_ das terç_as-felras para as quintas-feiras, alegando razões de natureza política
e parlan:tentar.
A proposta é debatida e aprovada.
O Senhor Presidente concede, então, a palavra ao Diretor-Geral que traz ao exaine a deliIieração da Comissão Diretora os seguintes
assúntos:
a)• Processo n" 002504189-8, em. que o Senhor Márcio Lacerda solicita ressarcimento de
despesaS de hospedagem em Brasília.
Os presentes-·debatem a matéria e autorizam o ressarcimento nos valores constantes
dos pareceres. -b) Processo n" 003077/89:.6,_ de interesse do
Senador LouremberQ Nu,nes Rocha.
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Antes de ser debatida a matéria, o processo

é devolvid.o ao interessado, a pedido.
c) Processo n" "013684188-4, em que Euros
Jose Costã Saritõs outros Pedem reexame
do Processo n9 019723/87-3 (anexo ó Processo n9 015800/87-3).
A matéria é distribuída ao Senhor PrimeiroVice-Presidente para relatar.
d) Prestação de Contas do Senadp Federal
relativa ao quarto trimestre de 1988 (Processo
n" 001056/89-1).
·
A matéria é_ distribuída ao Senhor QuartO
Secretário para relatar.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra os trabalhos, às treze horas, pelo
que eu, José Passos Pôrto, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor
Presidente, vai à publicação,
Sala da Comissão, Diretora, 25 de abril de
1-989. ..:...senadOr Nelson Carrieiro, Presidente.

e

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N", 6 DE 1989

Dispõe sobre o retomo,_ ao {V(erdcio
das atribuições_de s_e_us cargos ou empregos, de seruêlores desviados de funçã.o
e d§ outras provídências
A Comissão Diretora resolve:
Art. }9 Os servídores do Senado Federal
que, contrariando o disposto no art. 545 do
Regulamerlto Administrativo, aprovado pela
Resolução n" 58, de 1972, estejam exercendo
atribuições diferentes das legalmente estab~
lecidas para seus cargos ou empregos permanentes retornarão imediatamente ao efetivo
exerddo das atnbuições dos respectivos cargos ou empregos de que sejam titulares, ainda
que o desvio de_(unção haja_sido autorizadQ
por necessidade de serviço.
- Art 29 Incumbirá ao Primeiro Secret.ário
da ComiSsão Diretor<J, do Senado Federal dar
execução ao dispostO neste "Ato, determinando, quando for o caso, a relotação do servidor
em órgão próprio ao exercido das atribuições
de seu cargo ou emprego.
Art. 3<' Este Ato entrél em viç:,1 r:.~ .1aid
de sua p·ubHcaçáo.
ArL 49 Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente o Ato do Primeiro Secretário n9 08, de 1987.
·sala da Cornissão_Diretora ein 25 de abril
de 1989.- N~lson Carneiro --Iram Saraiva
-Nexandre Costa-Mendes Canafe-:Pompeu de Sousa_:---=- Lourenberg Nunes Rocha
-Antonio Luiz Maia.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N•7,DE 1989

Dispõe sobre a concessiio_ de horftnQ
especial ao senildor estudante, prevísto
no art. 420 do Regulamento Administrativo do Senado Federal em face das normas estabeleciêlas pela Resolução n~ 09.
de /989.
Art - 1o Ao servidor estudante em estabeledménto de_ erisino superior ou de 2 9 g-rau,
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oficial ou reconhecido, bem assim em curso
supletivo ou pré-vestibu1ar, poderá ser defe-

rido horário especial de trabalho.
§ 19 A concessão de horário especial será
precedida pelo exame de cada caso, mediante
requerimento ao Diretor-deral, instruido com:
a) comprovante de matricula e freqüência
no curso, fomeddo pelo órgão competente
da instituição de ensino;
b) concordância do Diretor do órgão de
lotação do servidor, com declaração expressa

de que a concessão do horário especial não
prejudica a boa execução dos serviços que
lhe são afetos.
-

§ 2? O disposto neste aro9o não se aplica
ao servidor que tenha jornada diária de traba-

lho inferior a oito horas.

Art. 2" A entrada tardia ou saída antecipada diária do seJVldor estudante poderá ser
autorizada até o limite de duas horas.
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§ 19 Quando se tratar de servidor regido
pela Consolidação das Lets do TrabaJho, o
horário especial deverá atender aos limites fixados pela noram específica, sem qlfaisquer
fmus para o Senado.
§ 29 A chefia imediata, considerado o interesse do serviço, comunicará à Subsecretaria de Administraçllo de Pessoal a hora de
entrada e saída do seJVidor estudante, beneficiado com horário especial.
Art 39 _Se se verifiCar que a situação do
servidor estudante não corresponde aos comprovantes apresentados, será cancelado o horário especial, sem prejuízo das medidas disciplinares cabíveis.
Arl 4~ O servidor estudante deverá requerer o cancelamento do horário especial, quando deixar de freqüentar o respectivo curso.
Art. 5o A renovação de horário especial
deverá ser requerida no início de cada semestre letivo, instruída com documento que com-
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prove a freqüência regular no semestre anterior.
- -Art. 69 É vedada, em qualquer hipótese,
a convocação de servidor beneficiado com
horário especial para prestação de serviço extraordinário.
Art. 79 Na hlpótese do artigo 420, capUt.
do Regulamento Administrativo, o pedido de
justificação de faltas deverá ser instruído com
documento comprobatório da realização das
provas e formulado até quinze dias após o
cometimento das faltas.
-Art.Este Ato entra em- vigor na data
de sua publicação.
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, em 25 de abrtl_
de 1989.- Nelson Carneiro -Mendes Cana-

ao

/e - Diva/do Suruagy - Pompeu de Sousa
- Lourf;mberg Nunes Rocha- António Luiz
Maia.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO
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SEÇÃO 11
BRASÍUA-DF

SÁBADO, 29 DE ABRIL DE 1989

ANO XLIV- 1'1•48

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 48' SESSÃO, EM 28
DE ABRIL DE 1989.

1.1 -ABERTURA
12- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Governador
do Distrito Feder.J
- N• 27189-DF (n' 18/89-GAG, na origem), submetendo a deliberação do Senado Federal o Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 14/89, que suspende a aplicação
da Lei

n~

S. de 29 de dezembro de

1988.

1.2.2- Qfido do Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

- N9 8/89, cornurlicando a aprovação,
sem emendas, do Projeto de Lei do Senado n~ 48, de 1989 (n~ 1.917/89, naquela
Casa).
1.23- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n9 96/89, .de
autoria do Senador Leite Chaves, que di:r.
põe sobre o resgate de títulos da dívida
agrária mediante compensação com pagamentos de tributos federais e_ dá outras
providências.

1.2.4- Requerimento
- N92l7/89, de autoria do Senador Cid
Sabóia de Carvalho, solicitando a trami~
tação conjunta dos s_egu_intes p~jetos: PLS
n• !02188, PLS n• 27189, PLSn• 88/89 e
PLS n? 92/89.~CompleÕ1entar:1.2.5- Comunicação da Presldên~

da
Recebimento de oficio do Conselho
Consultivo da Secretaria do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional, expondo sua
preocupação com o exeess61:fe trâmites
burocráticos exigidos para a incorporação
de recursos ao orçamento das fundações.

1.2.6 -Oficio
- N9 36/89, do Senador João Calmon,
de que se ausentará do Pais, a partir do
dia 30-4-89..

1.2.1----~~~l_sCutsos do Expedle~te

SEN4DOR DIRCEU CARNEIRO - O
deseinper1ho da EJV\BRAPA no aumento
da produção agrícola.
SENADOR MAURO BORGES -Problemas da agricultura.
1.3-ORDEM DO DIA

Veto parcial aposto ao J?rojeto de Lei
do DF n? 5, de 1988, que dispõe sobre
os vencimentos dos _Conselheiros, Aucü~
tores_e .Membros do Ministério Público do
Tribunal de Contas do Distrito Federal. Votação adiada PC?~!alta de quo11ff1!.

1.3.1 - Dlkursos após a Ordem do
Dia

.SENADOR NEY MARA!'IHÃO -

Corte

no Orçamento do FJNOR. Desespero dos
produtores de açúcar do Nordeste.

·SENADOR WILSON MARTINS~ Estra- -ela de ferrO NorOeste do Brasil. Navegação
na bacia do Prata.
SENADOR MA(JRO BENEVIDES Aprovação pela Câmara dos Deputados de
Projeto de Lei que disciplina o _artigo 159
da Constituição Federal.

SENADOR LEITE CH<JlofS ::.. PrOjéto
de Lei de sua autoria sobre o _resgate de
iltulos da dívida agrária.
SENADOR MENDES CA/'W.E- Elei·.
ções para a Assembléia Nacional da República do lraque.
SENADOR JGTAHY MAGALHÃES ~ ·
Falta de política energértica.

1.3.2 - DesJgnação da Ordem do
Dia da próxlma_s~s_ãC!__
1.4-ENCERRAMENTO

2 - DISCURSO PRONUNCIADO
EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. "Seíi.ádOr Leite ChaVes·; Pfõfé~
ridO na sess=ão de 27-4-89-. 3-ATOS DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL

-N•' 125 a128, de 1989.
4 - DIRETORIA GERAL DO SEI'IA·
.

rio FEDERAL

- Extrato de contrato.

5 - CONSELHO DE SUPERVISÃO
DOCEI'!TROGRAF!CODOSEI'IADO
FEDERAL
-"'"""-Atas de reuil.íões.

6 - MESA DIRETORA
7 - LIDERES E VICE-LIDERES DE
PARTIIX)S- 8 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMA!'IENTES
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EXPEDIENTE
CENTRO GAÁACO 00 SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PASSOS PORTO

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Di reter Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOSE OE SOUZA

Oitetor Administ_rativo

Semestral .................................................. NCz$ 9;32

LUIZ CARLOS DE BASTQS

Oiretor lndustri{ll

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

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Diretor Adjunto

-

T•ragem: 2.200-exempJares.

Ata da 48" Sessão, em 28 de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Iram Saraiva e Pompeu de Sousa
ÀS 9 HORAS,ACHAM-SEPRE;SEJYTES OS
SRS. 'SENADORES:
Mário Maia - Aluízio Bezzerra - Nabor
. Júnior- Leopodo Peres_-:- _Carlos De'Carlí
- Aureo M.etlo - Odacir Soares - Ronaldo
Aragão - Olavo Pires - João Menezes Almir Gabriel- Jarbas Passarinho - Carlos
Patrocínio_- Antpnio Luiz M~ya -João Castelo-Alexandre Costa-João Lobo_-Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão - Afonso
Sancho - Cid Sabóia Q.e CarvalhQ - ~u.ro
Benevides - Qlrlos Al_P~rto -.José Agrij:)1no
- Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha Humberto Lucena- Raimundo Lira- Marco
Jv\aciel- Ne~Maranhão -Mansueto de Lavor
- Divaldo Suruagy - Teolõfiio Vllela Filho
-Albano Franco ......;.. Lourival Baptista......:. Luiz
Viana- Ruy Bacelar- José lgnácio Ferreira
-Gerson Camata --JOão Calmon- Afonso
Arinos - Jami.l Haddad - Nels_on C-arneiro
-Itamar Francc. -Alfredo Campos - Se:ve~
ro Gomes - Fernando Henrique Cardoso Mário Covas- Iran Saraiva- Mauricio Corrêa
-MetraFilho-RobertoCampos-Louremberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda- Men~
des Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wil~
son Martins - Leite Chaves - Affonso Camargo - José Richa - Jorge Bomhausen
-Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin- Carlos Chiarelli -José _paulo Biso) - José Fo~
gaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
A lista de presença acusa o comparecimento de 9 Srs. -senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteç:ão de Deus, iniciamo~ n~~sos
trabalhos.
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do
Expediente.

-

É lido o s_~guinte

MENSAGEM 1'1• 27' DE 1989-DF
(N" 18189·GAG, na origem)
BrasUia, 27 de abril de 1989

Excelentíssimo Senhor
Doutor Nelson Carneiro
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Nesta ----

Ex<:elentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Cõffi Das e riO artigo -39, inciso li, da Resolu:ção- n9 157/88 do Senado fed~r_aJ, tenho a
honra de submeter à superior apreciação des~
-sa Casa o projeto de l_ej ~nexo, ql.)._e suspende
a aplicação da lei n" a. de 29 de o~embro
de 1988, solicitando a suã apreciação em regi~
me de urgência, conforme autoriza o artigo
49 da resolução referida.
_
A Lei n" 8, de 29 de__ dezembro de 1988,
.rvrst~f de autorização contida no artigo 156,
ITI,: da Constituição Federal, instituiu no Distrito
Federal o Imposto sobre Vendas a Varejo de
COmbustíveis Líquidos e Gasosps-rwc.
Referido diploma legal dispàs, em seu artigo
13, que o tmposto alcançaria os fatos gera~
dores ocorríçl_os a partir do primeiro dia do
segundo mês subseqüente ao de sua publicação.
DElssa forma, a inddênCia do tributo passou
a ocorrer a partir do dia 19 de fevereiro de
!989.
Todavia, em 15 de janeirO do -corrente ano
foi editada a Medida Piovfsória n" 32, convertida na Lei nQ7.730, de 31 de janeiro de 1989;
--instituindo o- crw;ado novo e determinando
.o _congelamento de preçOs, além de outras
providênCias, todas com o objetivo de conter
Q proc:esso inflacionário e reordenar a economia brasi.leira.

Constitui obrigação fndedinável de todos
os:brasileiros e, principalmente, dos goveman.
- tes ein todos os níVeis_ respaldar, <;_umprir e
fazer cumprir as medidas propostas, uma vez
que elas encerram uma estratégia de salvação_
nacionaJ.
O Governo do DiS!trjto Federal assurnil!,
desCle O primeiro rllOnieh\o, postura de inte·
gral e frrestrftu ~poiõ ao Plano de EstélbiJização
~nômica do _(Jcvt::mo Federal, oferecerido
sua estrutura -e· seu !JC-ssoal para o que Se
fizesse necessário e, mais do 4:.1e isso, dispoh·
do·s~ "a cumprir rigorosamente as regraS esta~
beleddas.
·
·
Por isso mesmo, determinou, efn ~o próprio, que o lançamento e a cobrança do rvvt
só se processas_sem depois de expedido o re-.
guiamento da lei que instituiu o tnbuto. Em
seguida, eStá propondo a essa Casa a aprova·
ção do ~.nexo projeto de lei, como forma de
viàbilizar ·a nâo exigência de_ tributo no período
nele considerado.
Com iSfo~viSa o Governo do Oistríto-Federal,
além de colaborar com o Governo Federal,
não pennitir que, na esfera· de sua compe-:..
têncta, seja posta em prática qualquer medida
que, mesrriO legal, implique em aumento de
preços e conseqüente violação do congela.mento. Esta é a conveniência que o presente
projeto de lei Jeva em c:o_nta..
_ __
-·
. Assim, propõe·se a suspensão da exigibilidade do mendonado tributo até 3U de abril
dO corrente ano, e-m respeito à política de con~
__gelamento de preçOS, um~ vez que a sua inc:r~
dência implicaria em- majoração de três por
cento nos preços dos combustíveis líquidos
e gâs~óS Yendfdos a vareJo.
Em face do alcance da matéria, que não
apenas beneficia os consumidores brasilienses, mas serve aos mais altos interesses nado-

Abril de 1989

biÁRIO DÓ CONGREsSO NAOONAL (Seç:ão 11)

nais, na medida em que· prestigia a ação do
Governo Federal na louvável tentativa de re~

frear a inflação e ordenar a economia, rogo
aos ilustres integrantes dessa easa que ofereçam aprovação ao projeto de lei prOposto.--:.:....
Joaquim Domingos Roriz. Governador do Distrito Federal.
PROJETO DE LEl DO.,DISfRrto·
FEDERAL N" 14, DE 1989
Suspende a aplicação da Ltii n~' 8, de
29 de dezembro de 1988.

O Senado Federal decreta:
Art. 19 Fica suspensa- a:-aplicação da Lei
nQ 8, de 29 de C:lezembiõ de 1988, que instttuiu
o Imposto sobre Vendas a Varejo de Compus·
t:íveis üquidos e GasOsos -lWC, nó petíodo

Art. --3o Ef~iuado o ;esgate, nos termos
desta lei, o órgão faze!"'J_dário cancelará o respectivo débito e, quando for o caso, fará, do
f~tp, ~ d_evida comunicação à autoridade judiCiária competente.
Art. 4~· O Poder Ex.ecutivo regulamentará
estalei no prazo-de 60 (sessenta) dias, contado
de sua publicação.
·_Art: 5° Esta Jei entra em vigor na data de
-SUa publicação.
Art. 6? _RevogamM~e as disposições em
contiáiio.
-.Justificação
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O SR. -PRESIDENTE (PompeU -de Sousa)
-O -prOjeto lido se(á publicado e remetido

à comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouSa)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1o Secretárto.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N•_217, DE 191Í9

Requeremos, -no-s fermos do art. 282 do RI,
É inadmissfvel que a União emita títulos va.a trarhitação conjunta dos seguintes projetes:
lorizados apenas para uma destinação, tanto
PLS n' 102/88, PLS n• 027/89, PLS n' 088/89
mais quanto, no caso do art. 184 da Constie PLS n9 092/89 - Compren1entar.
- tuição, eles configuram uma indenização paga
de abril de 1989._""'"'"" _
Sa1a das Sessões,
de 4 de fevereiro a 30 de abril de 1989.
ao-desapropriado,
devendo
ter
a
mesma
utiliM
Gd Sabóia de Carvalho.
Art. ~ Esta lei entra em vigor na data_ de
dade
que
a
moeda
e
não
servir
de
uma
espécie
sua publicação.
-de "vale", semelhante àqueles emitidos por
Art 39 Revogam-se as disposições em
· O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
_Q_essoas naturais.
contrário
- 0 requerimento lido será publicado e incluí(À Comissão do Distrito FecÚ!ral.) --Seria absolutamente iníquo se tais títulos
do em Ordem do Dia, nos termoS do disposto
não servissem para pagamento de obrigações·
no art. 279, II, c, do Regimento Interno.
tributárias, justíssima tal compensação.
Ofício
Vamos mais longe e propomos que esses
títulos sejam livremente negociáveis pelo seus
_DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
detentores.
DA CÂMARA DOS DEP<ITADOS
- A Presidênda recebeu, do Conselho ConSãla das Sessões, 28 de abril de 1989. sultivo da Secretaria do Património Histórico
N9 8/89, de 27 do _corrente, comunicando Senador Leite Chaves.
e Artístico Nacional, ofki9 expondO S_ua preoa aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei
.
LEG!SlAçAO aTADA
do Senado n9 48, de 1989 (n~ 1.917/89, naquecupaçaO com o exceSso de trâmiteS bvrocráCDNSTITUIÇÀO
DA
REPtíiJUCA
la Casa), que prorroga o prazo de_djspositivos
ticos exigidos para a incorporação de recursos
FEDERATIVADO
BRASIL
ao orçamento das fundações e o conseqüente
legais que menciona, com bas_e _no art. 25
das Disposições ConstituCiOnais transitórias.
-._descompasso. entre a previsão de despesas
dessas institui.ções e a_ liberação dos recursos
(Projeto enviado à Sanção em 27-4-89.)
-a elas destinados, com prejuízos graves à ação
CAPITULO III
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de preservação ao ac~rvo cultural do País.
Da Política Agrlcola e Fundiária
- Do EXpeC!iente lido consta o Projeto de
e da Refo_rma_ Agrária
A Presidência despachará o expediente reLei do Distrito Federal n~ 14, de 1989, que
nos termos da Resolução fi9 157, de 1988,
cebido à ComisSão Mista constituída para exaArt. 184. Compete à" Utii~o desapropriar
a matéria será despachada à Comissão do
me e parecer do Orçamento da União.
por interesse social, para fins de reforma agrá·
Distrito Federal, onde poderá receber errienria, o imóvel rural que não esteja cumprindo
das, após sua publicação e distribuição em
sua função social, mediante prévia e justa inO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.
denização em títulos da dívida agrária, com - Sobre "a mesa, oficio que será lido pelo
cláusula de preservação do valor real, resga·
Sr. 1~ Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
távei$ no prazo de até vinte anos, a partir do
É lido o seguinte
- Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser
.s.e_gyndo ano de: St.Ja_ emissão, e cuja utiliza-ção
lido pelo Sr. J9 SecretáriO.
será definida em lei.
§ 19 As benfeitorias úteis e necessârias seÉ lido o seguinte
rão indenizadas em dinheiro.
Of. GSJC N• 36/89 .
PROJETO DE LEI DO SENADO
§ 29 O .decreto que declarar o imóvel co-Brasília, 26 de abril de I 989
mo de inter~sse social, para fins de reforma
N• 96, DE 1989
Exmo Senhor
aQrária, autoriza a União a propor a ação de
Dispõe sobre o resgate de titulas da
SeriBdor Nelson Carneiro
desapropriação.
DD. Presidente do Senado Federal dívida agrária mediante compensação
9
§ 3 CabEi à ]ei complementar estabelecer
com pagamentos de_ tnõutos federais e
Nesta
·prOcedimentO contraditório especial,_ de rito
dá outras providências.
Senhor Presidente,
sumário, pará o procéSso Judicial de desaproTenho a honra de comunicar a V. Ex", de
O CoriQie.SSo Nacional decreta:
priação.
_
acordo com o disposto no artigo 43, alínea
Art. 1~ Os títulos da dívida agrária utiliza§ 4ç O orçamento frxará anualmeitte ovoa, do Regimento Interno, que me ausentarei
dos para desapropriaçàd, por interesse social,
mume totaLde títulos da dívida agrária, assim
do País, a partir do dia 30-4-89-; para partiC:ípar
de imóvel rural que não esteja cumprindo sua
como o montante de recursos para atender
do "Seminário sobre a melhoria da qualidade
função social poderão ser resgatados medianao program~ de re_forma agrária no exercido.
da educação primária em países_ em desenvolte compensação com paQ(fr'iieritos de tributos
vimento",
promovido pelo Banco Mundial, em
§ 59 ___ São isentas de impostos federais, esfederais, além de negociáveis pelos seus detaduais e municipais as operações _de transfe· Annápolis, Maryland, nos Estados Unidos,
tento~s.
conforme convite .anexo a este expediente.
rência de imóveis desapropriados para fms de
Art 29 O disposto no artigo anterior aplireforma agrária.
ca-se, igualmente, aos débitos inscritos, para
Agradecendo a atenção dispensada-ao precobrança, na dívida ativa da União1 bem assim
sente, aproveito a oportunidade para reiterar
··--~-..........
------···-··--·--àqueles já ajuizados e dependentes de decisão
os protestos de elevada estima e distinta consi(À Comissão de Ãssuntos EconômíM
deração. -Senador João Ca/mon.
judicial.
cOS.)

..--
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
OF{OO DO SENADO[fJOÃO CALMON,

"Para Senador João Calmon
Senado Federal
Brasília- DF
Edital
Ref: Edits

FP. George Papadopoulos
Restdent Representative
World Bane Office
Brasília, Brazil

PT
Washigton, D.C. Apri125, !989

Copy to Presldent Representative
The _econoficdevelopment institute (ED!) of

the world bane is pleased to invite you to participate in a senior policy seminar ou improving

the quality of primary education in developing
countries, which bill de held abril 30 - may
2, 1989 in Annapolis, Mapyland.
The purpose o( this seminar is to help parti..

cipants by raising their awareness of the problems of educational quafity as the possibile
solutions. Specifically, the seminar is inteuted

to provide feePrack on tehe c:entral recof11"
mentations of a policy paper drafter by the
human besources d.epartment, before it is sub·
mittd to the president and executiv diretors
of the wold bank for approvaJ. The seminar
is intended to draw on opinions of people with
wide experience with_ educacional a$ well as
other reforms and listen to their views cm- the
nature of the problems ar\d- the feasibility ·ar
the suggested actions.
Participant.S such as yourself wall include
seniorofficials select.ed worldlJiQe_from education, financ:e, planning, the legislature, or private business. They are not expected to represent
their countries in official capacity, but rather
to speck_ as experienced indMduals and professiona1s. The seminar meetings begin ou
april 30 at approximately 4:00 P.M. and end
may 2 in the evening.
Edi will pay for your roundtrip in business
class betueen Brasília Brazil and Washington,
D.C.. and will provide you wlth an allowance
for travei and miscellaneous expenses, in addition to hotel accomodation in Annapolis.
He appociate your respouse by telex
(440088

rrr 08 248423 RCA) or fax (202 676

Of\58).
We look forward to hearing from you. Christopher Wil/oughby, Director, EDI; lntrafrab."
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O

otrdo lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Há oradores inscritOs.
Concedo a paJaVra ao nobre SenadÓi- o"ií-ceU
Cerneira.

-

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -

se. Pronuncia o seguinte discUI;,SO. Sem revisão do orador.) -Sr, Presid~nte_, Srs. Senadores, gostaríamos de tra2:er à tribuna do Senado,
hoje, uma reflexão rápida sobre um instituição
que considero das mais jmportantes para o
desenvolvimento do nosso País, ligada ao setor agropecuário, a Embrapa.

A E.rnpresa_Bras.ileira çl.~ Pesquisa AgropeM
cuárla tem _tido \JM. papel da maior relevância
para o desenVolVimento agrícola e pastoria1
do Brasil pela sua capacidade técnica. pelos
trabalhos que tem produzido ao longo desses
anos e que melhoraram sensivelmente a proM
dutividade do nosso Pals e introduziram tecno~
iogias novas que garantiram, ao longo destes
últimos anos, o crescimento _çi~ nossa produ·
ção agricola até atingirmos, este ano, cerca
de setenta milhões de toneladas. Isto,- diga-se
de passagem, com as dificuldades próprias
da diversidade climática do nosso País, _que
tem desde o clima tropical até o clima tempe·

rado.
Estamos acompanhando o trabalho dessa
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gos. Portanto, poderíamos ter uma imensa
massa humana que ainda haQ!ta o setor rural
empregada ou poduzindo com meilor _çusto
de inVestini"ento por unidade de emprego gerado e, tamb~m. por um investimento global
rnenpr.
Ressalto, neste momento, o papel que representa a evolução de_ tecnologia no setor
agrícola do nosso Pais. Ne_ssé aspectO, a EinM
brapa tem sido um dos instrumentos mais
eficazes, porque a pesquisa por ela produzida
reflete-se num grande número de produtos
agrícolas com os quais ela tem-se ocupado
e tem gerado ganhos de produtividade muito
grandes. Não é _apenas o caso da soja, talvez
o mais conhecido e o m?~is popular dos produM
tos, em que a Embrapa conseguiu, atravéS
da introdução de novas tecnQ)ogias e novas
variedades, ganhar uma produtividade nesSes
últimos anos, mas, também, novas variedades
que conseguiu adaptar desde o Eêjuádor até
o Sul do nosso País, de clima temperado.

empresa, que tem enfrentado desafios muito
sérios~ espedalmente quando estamos numa
situação de dificuldades econômicas onde,
muitas veles, os governos vão fazer as suas
economias o:u a_s _suas correções em cima de
setores que não são muito perceptíveis de
pronto pela sociedade como um todo; vão
em cima das verbas para pesquisas, dos setoO Sr. Mauro Borges - Permite V. EX'
res que- estão mais_ atrás da fachada das instium aparte?
tuições~ Nesse aspecto, sempre o setor de pesO SR. DIRCEU CARNEIRO- Com todo
quisa paga um tributo muito alto. Esse setor
o prazer, ouço a intervenção do Senador Mau 7
não dá resultados imediatos, É muito conheroBorges.
cido o nosso perfil fmE:diatísta; começamos
exatamente a colté)r em cima daquilo que não
O Sr. Mauro Borges - Senador Dirceu
dá o reflexo imediato. E, depois, pagamos
Carneiro, congratulo-me com V. Ex~ por essa
muito caro por essas medias que foram tomajustiça- explícita que V. EX~ f<iz à- Embrapa,
~das de modo impróprio.
quando nós vemos a todo momento o ministro da Agricultura aparecer, talvez em propaNeste momento em que refletimos sobre
. uma das instituições mais interessantes do
ganda eleitoral, em rede nacional de televisão,
num programa promovido pela EBN, avocanponto de vista da pesquisa, e que tem um
reflexo imenso na ~ç;onomla brasileira, já que
do a_si todas a,s glórias do aumento Qa produ~
40% do nosso Produto lntemo Bruto têm a
ção agóc:o1a" brasileirq. V._ Ex!' se antecipã até
ver com a agricultura, com o setor produtivo
ao meu desejo (pJe tinha de fazer menção
e o setor transf9fmador -ªgroindustrial, é da
a esse asp~cto, colocando as coisas n~s seus
maior importân<:ia a atuação da pesquisa no
lugareS. Nós devemos realmente esse grande
reflexo de tpdo esse lJ.niverso de pelo menos
aumento Qa s~fra, que te111 sido sUcessivo nos
40% da tclaboração do Produto Interno Bruto
últimos tempos, ilão 1fação do-senhor nlii1isdo nosso País.
tro ou -do Governo -aa República, ao contrário,
Diga-se também que o nosso País, desde
as medidâs adotadas nos últimos tempoS são
a décad~ de 1950, _tem~ se orientado na busca
todas desestimuladoras, _to.d.as;_ elas restritivas,
de um modelo urbano-industrial. Nesse períotodas -~a.s até inlpedhtVas. MaS um Orgão trado todo, investiu intensamente nas estruturas
balhQU em _silêncio ~ fez _grandes progressos
e infra-estruturas de um projeto industrial urna tecnologia, sobretudo da soja,' fázendo as
-- ba.no. Esses ínvestimen.tos concentrados acasementes troptcais, quando anügalnentc se·
dizia que -países de baixa laütude não produbaram deterrrlin"a.ndo o deslaçamento de
ziriam Soja, porque era um-a leguminosa que
enorme massa humana, que hoje se amontoa
nas cidades brasileiras; cerca de 72% do povo
tinha um fototi"opismo acentuado e precisaria
brasileiro habita um território de 3,5%, que · de grandes latitudes e que_ o nosso futuro não
seria de leguminosas, sObretudo de soja. Ené o território urbano do nosso Pais.
tretanto, esse trabalho eitraCirdinário da Em~
!;.sse _desl_ocamento desequilibra, na nossa
brapa, com essa variedade de sementes tropigeOQrafia Oumana, enormemente, a teaiida,de
cais, permite que hoje possa se plantar soja
. c;l._e distribuição da população no território; en....~nto mÇI.is d~ metade do território não tem
debaixo da Unha_do Equci.dor. Vimos esse redoi!? habitantes por quilômetr·o quadrado, 3%
sultado extraordinário na expansão da cult_ura
----=~~!11 mais de 250 habitantes por qullômetro
_.da soja exatamente associado ao_ api<;)velta--quadrado: - -~
mento do cerrado. Já tive até oportunidade
É fundamental que se preste atenção ao
de fazer um pequeno opúsculo aqui de um
diSctir_so meu no· Senado, acentuando a im?etor agropastoria1; para que se façam nos
investimentos necessários nesse setor, que
portância do cerrado no futuro ifriedia.to do
_tem um custo, para gerar uma unidade de
Brasil. Vai ser a grande região agrícola do País,
emprego, muito menor do que no setor urbaa grande região sobretudo produtora de grão,
no. Por dólar investido, o setor rural responde
porque, graças à sua topografia, à riqueza de
com QlUito mais eficácia e eficiê-ncia e, quantiágua, embora seja razoável que se acentue
tativamentE:",-por um maior número de empre- -·que as terras de cerrado. não são_ f~eis~ mas
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a fertilidade é a parte mais fácil de ser agre.
gado quando temos grandes recurs_os de fos-

fato na região e ternos-; também, a coisa que

é essencial, o calcário, necessário para corrigir
a acidez do solo e o aJto teor de alumínio.
Assim, o cerrado, associado às pesquisas da
Embrapa, será o futuro imediato __ da grande
expansão aglicola do Brasil; ainda associado

a seu dima seco, que restringe muito a uso
de agrotóxicos para a expansáo da lavoura.
V. Ex~ aborda um assunto da maior importância para o presente e o futuro do Brasil.

outra alternativa e, m1.,1_itas _vezes, o que é pior,
fora do nosso País. Ouando ainâa acontece
dentro do Pais, de algum modo, a sociedade
recebe este retomo, mas o pior é quando vão
para fora do País, e há muito _estímulo externo
para que brasileiros da melhor qualidade e
do melhor preparo sejam requisitados para
projetas no exterior e com salários mui to
atraentes.
O Sr. Wilson Matins um aparte, nobre Senador?

Permite V. Ex"

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Com todo
o prazer, Senador Wilson Martins.
O Sr. Wilson Martins - V. Ex• focaliza
a Embrapa, no discurso desta manhã, com
muíta propriedade, aliás. O discurso de V. Ex"'
já mereceu o testemunho do ilustre Senador
uma grande_ parte dos méritos desse cresciMauro Borges, e eu não poderia também deimento da produção agrícola brasileira e, partixar de trazer aqui o testemunho que tenho
cu1annente, da sua produtividade. É notório
a respeito dessa empresa, na minha região,
a verificação que nós podemos constatar que,
no méU Estado, onde há três núdeos: um
ao longo dos anos em que atuou esta Emprenúcleo da Embrapa, fazendo experimentos na
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuâria, os ga- área agropecuária, com grande sucesso, em
nhos de produtividade foram perceptíveis em
Campo Grande; outro núcleo em.Dourados,
quase todos os setores da agricultura do nosso
fazendo experimentos na área agrícola e volta·
País, particularmente da soja, do arroz, do fei·
do, sobretudo, para a soja, onde se verifica
jão, do milho, e assim por diante. Não só novas
hoje um crescimerito acentuado da produtivariedades, mas os ganhos por unidade de
vidade; e um terceiro núcleo, instalado mais
área. que foram multo importantes. E ainda . recentemente, na área do Pantanal, região de
temos pela frente uma enorme possibilidade
grande dimensão, pouco estudada, e que,
de, com a mesma área, quem sabe, pratica- agora, passa a ser examinada pelos técnicos
mente dobrar, ainda, a produtividade. E imendessa empresa, para mim uma das mais sérias
so o potencial que nós temos. ainda, pela frene uma das meJhores aparelhadas do Ministério
te, a ser aproveitado.
da Agricultura. Foi focalizado também, agora,
E, justamente, diante dessa perspectiva de
por V. ~' o problema dos salárlos. É isso,
futuro que n6s podemos visualizar, é que nós realmente, o que ocorre em relação ao pessoal
gostaríamos de trazer aqui, a esta Câmara Alta
que trabalha nessas empresas: são mal - redo Parlamento brasileiro, a preocupação em
munera-dos. Quando há um reajuste, em face
relação à situaçllo da pesquisa em nosso País,
da desordem financeira existente, os salários
particularmente desse setor agrk()la que esta- Sã_o Jogo achatados, e s.obrevém essa terrível
mos abordando agora. O que ocorre é (:jue - onda de greves no Pais. Ainda ontem, S. EX
os cortes de verbas e os salários dos pesquisa- _o Senhor Presidente da República apresentou,
dores têm caído muito. Hoje, se comparar- um cadeia de televisão, para todo o Pais, o
mos, talvez, com 1972, pOr eXefr1plo, os den- número expressivo de greves eclodidas ao lontistas e os pesqufsadores da Embrapa estão
go dos quatro anos, colocando isso em destarecebendo em torno de 1/3 do salário q~,Je
que. _Na verdade, não é possível que seja dife·
recebiam em i 972.1Siõ é -muito graVe, PQrque rente, uma vez que nenhuma famflia pode subo Governo ilweste, em grande escala, na for- sistir com os ganhos que são achatados a
mação de técnicos, de cientistas. Isto pode
cada dia com a diminuição do poder de comser medido em dólares, e as _estatísticas estão
pra dos saJárlos. Então, o problema das greves
aí: mais de 1.5o m~ dólares se gasta para for- não se resolve unicamente com o_agravamenmar um técnico a nível interno, no nosso País; to das medidas de contenção dos movimentos
e se ele for estudar no exterior, for preparado trabalhistas- justos.. aliás - das greves, que
no exterior, fazendo seus cursos_de pós-gra·
são admitidas expressament~ pela nossa
duação e outros, os custos com a formação Constituição. Evidentemente, devemos fazer
de um técnico ultrapassam os 200 mil dólares. a regulamentação. O Senado Feder;3,Uá está,
Desse modo, são investimentos reais que pela CorriíSsão de Constituição e Justiça e 0custam à sociedade brasileira muito e bem
dadanLa, com um projeto que foi discutido,
sabemos n6s quanto isso significa para o povo aqui, ontem, tratando desse assunto, e o Sebrasileiro. Se a instituição estatal não cuidar nhor Presidente da República já toma _a iniciados salários dos seus técnicos, ela vai acabar tiva de enviar para o Congresso- Uma medida
perdendo, como está perdendo agor,a, neste provisória, contendo as providências destinamomento, para a iniciativa privada, que acaba das a combater o surto e _o desenvolvimento
usufruindo, de graça praticamente, dos co- dessas mesmiis greves. Mas, nã:o podemos,
nhecimentos, que custaram tanto à soCiedade a esse respeito, ter muitas ilusões. O problema
brasileira, desses cientistas que, desestimula- social não se resolve através da compreensão.
dos pelo salário que não lhes confere o_ estí- Isto aí são efeitoS de uma causa que não está
mulo necessário nem a vida que desejam ter combatida. A grande causa dos males do País,
e têm o direito de alcançar, acabam bucando da falta de pagamento de salários adequados.
O SR. DIRCEU CARNEIRO- Agradeço
a intervenção do Senado~ Mauro Borges, que
indusive já situa algumas questões que gostaria de levantar e enfatizar no sentido de tributar
a essa instituição de pesquisa em nosso País
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como é o caso ·da Embrapa, focalizado no
brilhante discurso de V. Ex", a falta de recursos
para pesquis~ a um organismo dessa &mensão, dessa importância, tudo isso constitui
uma causa que, essa sim, é preciso ser devidamente apreciada, avaliada, que é a questão
da inflação. Ela precisa ser combatida com
todas as forças da sociedade brasileira, do Governo brasileiro, do povo brasileiro. Enguanto
não atalharmos, enquanto não contivermos,
enquanto não pudermos, realmente, refrear
esta inflação, não podemos imagínar, supor ·
que, com o anúncio de medidas, como foi
feito ontem pelo Presidente da República, possamos ter a soh.ição dos problemas sociais
do País. E conc.OiilO- perieitamente també!Jl
com o aparte do ilustre Senador Mauro Bor~
ges, de que a safra de 70 milhões de toneladas
não é obra miraculosa de_ alguns meses ou
de algum tempo de Governo, de-rienhum Ministro. Isto é obra do trabalho dos empresários,
dos trabalhadores agrícolas, daqueles todos
que estão lá na lavoura, que_ estão amainando
a t~r:ra, lançando a semente, espérarido-a-chuva, trazendo calcáriO, fert.tlizantes, _empregando o seu capital, enfiJTl, fazendo uma obra
de risco, de empres_ários. ESta, sim, é a razão
do desenvolvimento do Pais. Não há motivos,
portanto, para que ninguém festeje com fogue~es _o_u c;om notici~rio na televisão o aumento da safra brasileira, unicamente porque
o~pe um cargo público mas, na verdade,
para que esta safra tenha aumentado nestas_
proporções. Meus cumprimentos pelo çlisçu_r~
so oportuno _e bOlhante de V. Ex~
O SR. DIRCEU CARNEIRO- Agradeço
ao Senador W~son Martins a intervenção. S.
Be abre o livro em relação à questão maior
do nosso País. Eu estava abordando uma
questão muito localizada, muito setorial, e V,
Ex" coloca agora o panorama como um todo.
Acho esta intervenção muito interessante, porque nos coloca diante da realidade do nosso
País como uma dimensão maior, que é a questão das politicas económicas que têm sido
praticadas pelos Governos, particularmente
aquelas que dizem respeito à questão do salário, da inflação, das causas e das conseqUências. E é lamentável que um país, que é conhe·
ciclo pela criatividade de seu povo. diante de
problemas que poderiam muito bem ser equacionados, segundo a criatividade do povo brasileiro, venha sendo atacado por conceitos ortodoxos estabelecidos por outras nações que
têm outra natureza de etnia, de clima e de
drcunstàncias inclusive. Estamos aplicando
aquilo que é convencional, que o Fundo Monetário Internacional propõe, isto é, para uma
determinada desordem financeira, para um
certo desequilíbrio ecõnômico, que é_ o arrocho salarial e a recessão, como dois elementos
capitais para combater o mal.

Só _que pagamos um preço muito alto como
Nação, como povo, e com esta dificuldade
que temos aqui, indo ao subconsumo, vital
muitas vezes para a saúde e a qualidade de
vida da sociedade, vamos acrescer ganhos para outros países. De modo que somos exportadores do bem~estar, em prejuízo do nosso pró-
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prio. Isto é lamentável, porque bem que poderíamos tomar outro caminho, o caminho do
consumo interno, do desenvolvimento do
mercado interno; Isto é possível, apenas o que
é preciso é gue se some força para que seja
viabilizado. E bem verdade que há setores

muito fortes no País que manipulam essa
questão, e que quanto maior for a nossa divida

externa melhor para eles, porque estão usufruindo com essa dificuldade que temos, estão

acumulando capital, estão concentrando renda em prejuízo da nacionalidade.
De modo que achei multo oportuno o aparte de V. Ex' exatarminte para Cõlocar a questão

num nível mais amplo, como ela deve ser colocada. Não podemos nos ater às análises localizadas da questão. A visão mais ampla é funda-

mental para que possamos realmente compreender essas questões, que são complexas,
mas que precisam ser entendidas, inclusive
na questão das políticas. A política agrícola
deveria ser a grande responsabilidade do Governo, muito mais do que capitalizar as· safras
gue estão acontecen.do aí. Isto não aconteceu!
A medida que o tempo passa, estou convencido de que o Governo, pelo lado do Executivo,
não tem condições de re<;~lr:nente fazer va1er
uma política duradoura. Talvez esta Casa, o
Parlamento brasileiro seja a única instituição
do Poder Público capaz de manter uma polftica a longo prazo, que é o que tanto necessitamos. EstamoS sempre na circunstância,
sempre na reação dos problemas que ocorrem a cada ano, e o setor &grfcola brasileiro
é um setor que não está, do ponto- de vista
da politica, equacionado. O setor agrícola tem
riscos incontroláveis, que são os riscos çlecorrentes da natureza, do clima, Uma outra agravante é que não está coberto por seguros,
isto é, diferencia-se_ totalmente de outras atividades. Portanto, tiriha que ter um-trato diferenciado, quer na questão dos juros, quer na
questão dos créditos, como nos demais componentes dessa politica. Isto não aconteceu.
Bem que isto poderia ser um argumento positivo para o Ministro da Agricultura utilizar nesse
momento em que S. Ex" procura tantos argumentos.

O Sr. Nabor Júnior- Perrnita-me V. EX'
um aparte?

O SR. DIRCEU CARNEIRO -
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Ouço o

nobre Senador Nabor Júnior.

O Sr. Nabor Júnior - Nobre Senador
Dirceu Carneiro, é da maior oportunidade o
pronunciamento que V. Ex1' faz na manhã de
hoje, aqui no Senado_ F~deral, ressaltando a
importância do trabalho desenvolvido pela
Embrapa na melhoria e no aumento da nossa
produção agrícola. Devo dizer que o próprio
Ministério da Agricultura, através do seu titular,
o Ministro fris Rezende, tem conhecido a importância do papel que a Embrapa vem desenvolvendo para aumentar a produtividade no
campo e também não tem deixado de reco~
nhecr que, nesse aumento da produção de
grãos verificado nos últimos anos, a Embrapa
tem tido realmente uma importância capital.
Eu tomei a iniciativa de forrnular este aparte
a v. Ex', exatamente para desfazer- essa im~

pressão de que apenas o Ministério da Agricl,.li__tyrª tenha avocadº_ a si esse_ papel, essa
importância que a agricultura tem alcançado
em nosso País nos últimos tempos. Pelo contrário. O Ministro sempre tem realçado, enfatiça_mente, que a pesquisa é a principal resp-onsável pelo aumento da produttvidade_ agrícola,
e não tem procurado tirar proveito político,
não tem sido alardeada essa produção agrícola. Acho que todos nós temos que nos _empenhar e dar um crédito de confiança ao Gove_mo, para melhorar ainda mais o desempenho da nossa agricultura. Há pouco tempo
o Brasil produzia cerca de 50 milhões de tone~
!adas de grãos e já chegamos_ a 70 milhões
de toneladas. Tenho a impressão de que, com
o esforço de todos os brasileiros, principalmente_ daqueles que ocupam o campo, daqueles que dedicam à sua atividade nessa área
económica, na área agricola., poderemos chegar, dentro de breve tempo, a 80, a 100, até
a.,200 milhões de toneladas, aproveitando inclusiv:e a grande potencialidade do cerrado
brasileiro. De modo que eu gostaria de fazer
e~_~_r_e-paro, como uma justiça ao Ministro
da Agricultura, que tem _ressaltado, nos seus
pronunciamentos, o papel que a pesquisa está
desenvolvendo para o aumento da nossa produção agrícola.
OSR. DIRCEU CARNEIRO -Agradeço
ao Senador Nabor Júnior, o aparte.
O Sr. Jutahy Magalhães·- Depois, eu
gostaria de apartear V. Ex"

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Em segui·
da,_ Senador Jt.ttahy Magalhães.
Mas peço vénia para discordar da observação de que o atual Ministro não está capitalizaod_o politicamente esta supersafra, assim denorriinada, de 70 milhões de toneladas. E fa~o
isso como uma có_ns~ção. Não quero -~mifir
nenhum juízo; quero apenas constatar. Quando se vê, i1à televisão, os anúncios que capita~
lizam a supersafra para o Ministério - e, é
claro, neste caso, a Embrapa também está
erivolvida, porque é um órgão do Ministério
e, portanto, também tem a sua parte - o
Ministrõ associa a supersafra com aqueles esqueminhas do feijãozihfio -ctolorido nas diversas colunas de barras, nas diversas barras para
fixar a estatística crescente da produção de
grãos· com a sua candidatura à Presid~ncia
da-República. Esta é Uma ·constatação. E é
nesse aspecto que queria fazer esta ob.s;ervaçãO.
Agradeço a V. ~o aparte. Quero rea1mente
acreditar que o Ministro tenha consciência de
que não foi a eventualidade da presença de
S. Ex" no Ministério da Agricultura, sem mudar
nenhwna política agiíc-ola brasileira, que- velo
produzir essa supersafra, pois as estruturas
já estava_m aí.

po-de V. & já- se esgotõu há muito tempo
- vá_ 1?1 o pleonasmo. De forma que a Mesa
solicita á V. Ex> que não c:oriCeda mais apartes
e procure terminar o seu brilhante discurso.

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Sr. Presi·
dente, agradeço a V. EX' a intervençãO. Quero
ser diSCiplinado, mas lamento já ter· coricClrdado em dP:r_ um_P:parte ao nobre_ Senador
Jutafiy Mag"ãthães, a quem gostaria .~e_ ouvir:.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- S. Ex" pode fazer um pronunciamento da
tribuna.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, serei muito breve no aparte. t apenas para
dar uma informação. Gostaria _até.de_dar 1.1m
aparte até mais longo, mas não o farei. Qu_ero
apenas dar uma inforrriação. Como a Constituição determina que nós, no Congresso, façamos a política agricola, estabeleçamos então
uma norma para isso. Já mc;mdei faz.er_ LUTI
levantamento de projetes eni andamento_ no
Congresso a respeito dessa questão. Ch~ga
mos a 174. Solicitaria à Mesa, e a V. EX, o
Senador Mauro Borges, o Senador Wilson
Martins e o Senador Nabor Júnior têm interesse no assunto. que juntassem todos es~s
projetas e os enviassem à comissão encarregada de discutir os problemas agrícolas no
Senado Federal, para que seja preparada uma
proposta de política agrícola para o País. V.
Ele' diz muito bem: nós não tem_o.s política
agrícola no País. Temos um aumento de pro_dução por uma produção extensiva, e esse
aumento de produção, infeliimerlte,-de 50-i"nilhões de toneladas para 70 milhões de tonela_das, não chegou à mesa do povo brasileiro.
.SabemOs_ que o_s custos da ali_rn~otªçãq pà:ra
o brasUeirp _ainda são altos e ess<J: produção
não tem significadO algum na dímlnuiçâo desse aumento de custo. Mas isso seria aumentar
o aparte, e eu tenho que atender ao nieu presidente. Então, só qUero falar sobre a questão
da politica agrícola e do papel que podemos
representar, que devemos fazer aqui, estabelecendo a política agrícola do País.

O SR. DIRCEU CARNEIRO -

V. Ex',

Senador Jutahy Magalhães, levª---ntClu uma ouIra face, desta, qÚestâci, que é dà~ maiôr impOr~
tância: a da l~gislação. Nós acreditamos reaJmente- que o Legislativo tem que estabelecer
a pOlítica agrícola e não ficar esperando a iniciativa· do Executivo. _que sempre está envolvido com· as circunstâncias da safra, com os
problemas "de armazenamento, cqm os pro·
blemas pertinentes à safra. Em outros países
-do mundo que têm as sua~ Leis agrícolas, foi
o parlamento quem as fez..
-Penso qUe há todo um conjunto de inicia-tivas dehtro do parlamento. Eu mesmo tenho
procurado fazer um leiLantamento em todos
O SR. PRESIDEN'IE (Pompeu de SQusã)
os or_ganismos que tratam da agricultura no
- Nobre Senador Dirceu, Carneiro, a Mesa
lamenta profundamente, profundamente "PaíS,- solicitando que enviem o material que
poss'uem, para começarmos; aqui também,
mesmo, informar a V. Ext que ela própria ficou
tão envolvida pela importância do assunto e . a elaborar essa lei, que já tem tahtas iniciativas.
Inclusive estou solicitandÇl leis de pajses espela competência com que V. Ex' o trata que
trangeiros que já as têm.
nem percebeu a passagem do tempo. O tem-
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De modo que foi realmente muito oportuna
a sua lembrança. Acho que realmente é o mo·
menta de reassumirmos a responsabilidade
de elaborar, com o menor espaço- de tempo
passivei, esta lei, que é absolutamente .necessária para a segurança dos produtores agríco·
las do nosso Pals.
A outra questão levantada por V. Ex' foi a
coisa mais importante que devemos ter bem
presente. Toda a evolução desse ganho de
produtividade e desse aumento de safra não
é para o povo brasileiro; é parã um modelo
exportador, amarrado a uma divida.externa
impagável e que tem no -setor agrícola uma
das suas formas de ir Jogando para a fre:1te
com esse enorme volume de dívida O cresci·
menta que a agricultura teve foi basicamente
no setor exportador, naquilo que não cai na
mesa do povo brasileiro. Essa constatação de
~ foi muito oportuna.
Agradeço a V. ~ os apartes e também à
Mesa pela tolerância. Ainda não pude abordar,
nesta questão, coisas imp_ort_antíssimas, como
o Centro Nacional de Pesquisa de Recursos
Genétic-os e Biotecnológicos, o Cenagen, um
dos cinco órgãos que existem no planeta e
que está ao nível tecnológico dos demais, quer
estejam nos Estados Unidos, Europa ou em
qualquer outro lugar. Este setor tem sido pioneiro em tecnologias de ponta, C?mo seja
abissecçllo de embriõesL Esta mlcromanipulação de embrião, feita por dentista brasileiro.
Por sinal, um conterrâneo de Santa Catarina,
que inclusive serviu na Empasc de Lajes, da
minha cidade, que está desenvolvendo essa
tecnologia produzindo já gêmeos idênticos,
isto tanto na área bovina como na eqüina.
Mas há outras áreas também de muita importância, como a do armazenamento de germoplasma, que são sementes que ficam guar·
dadas por uma, duas, três ou mais décadas,
inclusive há pesquisa dos parentes primitivos
dessas variedades que hoje já estão distanciadas da sua origem, mas que têm, no Brasil,
uma riqueza genética muito grande e que na
busca do parente primitivo se consegue- o fortalecimento de certas características da planta,
indispensáveis às vezes à sua defesa, às v_ezes
à defesa contra a praga ou contra as intempéries__ou coisa desse gênero.
De modo que este avanço da tecnologia
também é digno de nota e precisa ser apoiado
neste Parlamento, especialmente pelo Governo, que não pode deixar perder estes ganhos
que atingimos até agora.
Lamento que o tempo tenha sido curto. Pre·
tendo voltar em outra oportunidade para dis·
cutir, para fazer com que estes dados e estas
informações alcancem o maior número de
brasileiros, 4ta-ra que todos nós tenhamos
consdênda da importância da pesquisa no
setor agrícola e dos riscos que ela corre, se
não cuidada pelo Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!

V.

Palmas)

·

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Coricedo a palavra ao nobre Senador Mau-.
ro Borges.

O SR. MAURO BORGES (PDC - GO. ~
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
apesar de sermos vizinhoS, de trabalharmos
péttO, foi mera coincidência uma abordagem
simultânea do discurso de S. Ex', Senador Dirceu Carneiro, e do meu sobre o problema
da agricultura.
Faret urh esforço para focalizar ângulos não
repassados por S. Ex_t, ·não tanto pela sua
omissão, é claro, mas pelo tempo que não
lhe foi passivei, para abordar todos esses aspectos interessantes da agricultura. Aliás, é um
tema dos mais importantes, mais amplos e
que este País mere~e tratar sempre, sobretudo
neste mOinento.
O CongresSO Nacional, na atuallegislatura,
tem-se defrontado com forças advindas de
outro poder, cujo resultado deixará, tenho certeza, um marco destacável ao longo de toda
a história do Parlamento brasileiro.
Primeiro, as pressões descabidas no proçesso constituinte; em seguida, texto concluído~_ a projeção de dúvidas na ousada tentativa
de desvalorização do conteúdo; e, por último,
a interpretação enviesada a justificar o mau
uso do que podemos afirmar, sem ultraje à
modéstia, como sendo da mais relevante conquista do povo brasileiro nos últimos tempos:
a lei, a Carta Constitudonal, a Consbluição
da República.
Mas, prezados senhores, não venho hoje falar-lhes do tema de tamanha importância.
Mesmo porque, o comportamento dos con-gressistas nessas ocasiões tem sído exemplar.
Soub.emos rechaçar toda e qualquer intromissão a tempo--e a hora.
Venho sim, Srs. Senadores, tratar de coisa
simples. Simples, mas não sem importância,
a meu ver, de assunto da maior relevância
neste momento da vida nadonal.
Falarei da agricultura, de nossa agricultura.
Falar de agricultura hoje é falar da irresponsabilidade deste Governo que aí está. Mas como cobrar responsabilidade, de quem tem si·
do tão criticado, de quem tem _tido a cada
passo, a cada mês uma queda na sua confiabilidade? Sem ter ainda recebido aprovação no
concurso de legitimidade, concorreu celeremente para o estilhaçamento da credibilidade
popular. Como exigir conseqüênciã a quem
falta o essencial?
No entanto, em que pese os descaminhos
do Executivo, o Parlamento jamais faltou às
respOnsabilidades, nessas horas. Fomos até
condescendentes, permitam-me a afirmação,
em muitas oportunidades. Aceitamos o emprego abusivo das m&lidas provisórias, contornamos os impasses na aprovação do Orçamento, tudo porque a gravidade do momento
assim exigia.
E agora, onde entra a ação governamental?

O meu Estado, Srs. Senadores, acolheu
sempre o chamamento nacional na consecução das metas alocadas ao setor agrícola.
Estivemos sempre na vanguarda da produção- agrícola, como na pecuária de corte, na
produção de arroz, algodão e da soja, e agora
do milho.-
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_ O -caso do milho é sobrema_rleira auspicioso; vez que não se trata da simples expansão
da fronteira agrícola, mas da conquista de nível
expressivo de produtividade. Goiás é hoje, em
termos qualitativos e de produtividade, o grande, __ o maior_ produtor de milho deste País. É
um fato para o qual muitos não têm sua atenção voltada. Quer dizer, no Planalto Central
se desenvolve uma agricultura modema, de
alta qualidade e produtividade. Maior porque
somos o único Estado capaz de oferecer mais
de um milhão de toneladas. deste cereal tão
estratégico - o verdadeiro cereal dos brasíleiros - embora, ao longo dos anos desse
rnal_fadado subsídio do trigo, o povo tenha se
esquecido dos hábitos~tradicionais da partici·
pação do inilho na sua mesa, substituindo
aquilo que era autenticamente nosso e tradicional pelas coisas do trigo ffuportado com
favor. Goiás oferece essa quantidade expressiva, além de assegurar o mais alto padrão
de qualidade a todo e qualquer consumidor
das mais distantes localidades do País.
lturnbiara, Goiatuba, Pontalii-lit; Saitta Helena, Rio Verde, todos, no Pajs, que são liQa"dos
ao_r.amo da indústria alimentar reconhecem
o valor que se origina dessas localidades gaianas.
Aliás, devo dizer, corn muito orgulho, que
sou filho de Rio Verde, hoje o maior município
produtor de soja de nosso País e, talvez, também de milho.
Mas em que contribui o Governo atual para
a melhoria da agricultura? O Ministro da Agri·
cultura, como já tive oportunidade de falar em
recente aparte, vem freqUentemente _·à televisão; em horários especiais e em cadeias, ma·
nifestar o seu orgulho por essa alta produção,
por essa supersafra, avocando quase sempre
a si o sucesso. Não tive a satisfação de vê-lo
dividir a glória com nenhum órgão subordinado à sua Pasta.
Na verdade, corno ressaltou o Senador Dirceu Carneiro, essa ampliaçãq da safra agricola
deve-se mais à produção de soja, que é exportada; é realmente o único grão, o único cereal
que, neste momento, dá condições ao agricultor de plantar com sucesso financeiro certo.
A soja tem sido o cereal de eleição nessa expansão.
O Sr. Edison Lobão- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MAURO BORGES - Pois não,
Senador Edison Lobão, com muito prazer.
O Sr. Edlson Lobão- Senador Mauro
Borges, ouço o discurso de V. Ex•, como ouvi,
ainda há pouco, o do eminente Senador Dirceu Carneiro. Quanto à produção de grãos
no País, corno brasileiro, orgulho-me dela, assim como faz V. EX' e, certamente, todos os
__ Srs. Senadores. É certo, e estou de--aCordo,
que essa produção não se deve ao Ministro
da Agricultura, e eu diria nem ao Governo;
mas também o Ministro não tem declarado,
pelo que tenho visto na "televisão e na imprensa, que é o responsável por aquilo. S. Ex" ape·
nas apresenta os fatos, no que faz muito bem,
pois é o Ministro da Agricultura. S. Ex~- não
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é o Ministro da CiênCia e Tecnologia, é o Ministro da Agricultura. Agora, também não pode-

mos desconhecer que o Governo Federal, por
intermédio do seu Mjnistérió da Agricultura,

portanto, do Ministro lris Rezende, tem contribuído para um bom gerenciamento de tudo
quanto se realiza neste setár. Se o f\'\inistro
não é o responsável, e não é, pelas 70 milhões
de toneladas, certamente é responsável pelo
bom equacionamento da agricultura no País

nesse momento. Temos de reconhecer- eu,
pelo menos, reconheço - que S. Ex• tem
sido um bom Ministro da Agricultura, tem
sido atento, ativo e defensor intransigente dos
interesses da sua Pasta da Agricultura. Portan-

to tem méritos, embora não seja, é fato, o
responsável pela produção de 70 milhões de
grãos. Muito obrigado a V. Ex"

O SR. MA(JR.O BORGES o aparte de V. Ex"

Agradeço

Eu poderia entrar nesse assunto mais a fundo. Mas não entrarei, porque não é meu objetivo, realmente, discutir a açào política do Ministro da Agricultura. Mas devo dizer que as
omissões têm sido muito maiores do que as
ações. J:: o caso, por exemplo, da falta de crêdito agrícola.
Sabemos que houve redução geral; devido
as questões da inflação brasileira houve uma
redução geral. Mas a redução agrfcola é drástical E realmente difícil de compreender como
os agricultores têm coragem de se lançar uma
atividade tão incerta e com resultados_tãoduvidosos. Na hora em que se pode ganhar algum
dinheiro é caso, por exemplo, aeste_ano, da
safra de milho - vem a Qovemcf e anuncia
importações, repetindo o grave erro que praticou na famosa importação de alimentos do
Plano Cruzado, vem novamente e anuncia importação de carne. O que vai des_estimular
completamente a pecuária nacional, quando
todos sabem que no ano passado, por exemplo, o setor de engorda com confinamento
não teve o lucro desejado, praticamente empatou, porque houve dificuldades._

Temos que, ffialnlente, parabenizar os agricultores por terem resistido a tamanha falta
de proteção.
A questão da armazenagem. Ainda agora
recebi um telegrama dos agricultores de Quirin6polis, uma cidade do sudoeste do meu Es~
fado, uma grande produtora, com terras ricas,
e os agricultores estão completamente desanimados defido às dificuldades de estocagem,
estão com 350 mil sacas de milho ao relento.
Sabemos que houve uma expansão da 0brazém na parte de armanzenagem, entretanto , podia ter sido muito maior; Por que não
foi? E que os custos- de armazenagem feitos
pela Cibrazém são os mais altos, são quase
o dobro dos preços ordinários em -outros países, _além dos altos preços que foram construídoS ésses armazéns. Eu poderei, em outra
oportunidade, trazer dados precisos e específicos sobre isso.
Quãnto ao- assunto abordado pelo nobre
Senador Dirceu Carneiro, a respeito do desapreço à Embrapa, à Emater e à Embrater e,
por exten:Sa,_-àS Emater, não adianta apenas
fazer pesquisa. E preciso faz~r pesquisa e divulgá-la, levá-la até ao nível dos plantadores
e dos agricultores. Ao contrário, o desapreço
à Erribrater é total. O Governo quis extingui-la
e não o fez graças à energia com que o Congresso defendeu essa benéfica organização
_e, mais uma vez, de modo geral, essa questão
de importações de grãos, carne e leite. Talvez,
o que se gasta, num ano, na importação de
centenas de toneladas de leite em pó, seria
o suficiente para que o Governo Implantasse,
definitivamente, urna estrutura agroindustrial,
produtora de leite. Mas o que se vê - confir~
mando o que disse o nobre Senador Dirceu
Camefro- é que não há uma política agrícola.
Isso é levado atropeladamente.

O Sr. Carlos Patrocínio V. Ext um aparte?

Permite-me

O SR. MAORO BORGES - Pois não,
ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador
Carlos Patrocínio.
--

-- O Sr. Carlos Patrocínio - Eu gostaria
Acredito que se o Ministério lutar por essa de congratular~me com a brilhante e oportuna
exposição do Senador Mauro Borges, nesta
importação vai haver uma repetição, um dehora em que o Brasil se prepara para colher
sestimulo, um desestimulo, quando o confinamento representa hojl'! um avanço muito gran- a sua safra recorde da história. O que eu gostade neste País, pois os rebanhos perdiam gran- ria mesmo de dizer é que nao tenho visto
de parte de seu pes_o_ durante o período de _estimulo, por parte do Governo, na produção
falta_de chuva ou de inverno, como é o caso - desta safra. Temos recebido correspondência
do Sul, onde o inverno é chuvoso. Entretanto, do nosso Estado, Tocantins, cuja emergente
é preciso que se acentue, se o Governo não agricultura está ultrapassando as melhores_ expectativas em que todos os agricultores reclatomar medidas negativas, não é tão impormam dos saldos de pagamento que serão,
tante que tome positivas, pelo mehcis não pre-~gora, corrigidos pelo IPC e que seriam, antejudicará o homem do campo.
riormente, antes de 15 de janeiro, quando roi
instifuído o Plano Verão, _corrigidos pelos valoRestrições de comerciallzação, todo mundo
sabe que a agricultura está descapitalizada;
res da caderneta de poupança. Então, alegam
aqueles agricultores que com a produção de
de um modo geral, os agricultores não têm
dinheiro para reter sua mercadoria atê a--espe15 sacas de soja daria para se pagar as despesas de custeio de 1 hectares de terra. Hoje,
ra de um preço relativo. É preciso que o Govereles preclsariam de 30 sacas para pagar ao
no realmente libere os AGF e facilite a comerGoverno aquilo que produziu 1 hectare de tercialização do produto a:gric_ola. O que se vê
ra. Então, pedem urgentes e ingentes esforços
agora? Restrições, dificuldades absolutas nesse sentido.
do Congresso Nacional, no sentido de viabi-
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lizar a venda com lucros dessa produção de
soja e de outros grãos. Também a frente ampla da agricultura brasileira, reunida em São
Paulo, no dia·13 deste_ mês, fez um veemente
protesto contra essas taxas de juros, porque
o preço dos produtos dos grãos está congelado se postaram veementemente contra a importação de carne, de leite, visto que esses
produtos, principalmente o leite, frango e ovos,
não têm tido r apoio necessário dos órgãos
goverriainenté
Portanto; eu gostaria de,
cumprimentan ; V. Ex" pelo orgulho com que
louva esta safra recorde e o esforço do agricultor do seu Estado, enaltecer e louvar o gran-de produtor brasileiro, o agricultor, que, para
mim, tem uma das atividad~_s mais dignas e
mais abençoadas do nosso País. E dizer mesmo que, com Ministro ou sem Ministro, embora is,so não seja especificamente para o Ministro !ris Rezende, que tem pelq_menos conseguido conciliar e coordenar as coisas, já que
sabemos que o Ministério da Agricultura é um
cemitério de Ministros, vamos dizer assim, S.
Ex" tem conseguido, pelo menos, coordenar
eficientemente essa política e tem-se saido
bem. Mas eu gostaria de dizer que com ou
sem Ml_riistro da Agricultura haveremos de -ter
safras Sempre superiores a esta e semPre teremos safras cada vez mais expressivas, apenas
dos Ministros da Agricultura.
Muitci obrigado, Senador Mauro Borges. _
O SR. MAORO BORGES - Agradeço
ao Senador Carlos Patrocínio, do Estado de
Tocantins, esse aparte tão expressivo, que
mostra sua vinculação ao seu povo, ao seu
Estado produtor, que é o jovem Estado de
Toc_antins. Muito obrigado, SenadOr.
Para concluir, queria apenas me reportar
à sugestão do Senador JUiahy Magalhães, a
respeito da elaboração de uma politica agrícola, pela Comissão de Agricultura do Senado
FederaL Acredito que seja uma boa idéia. Apenas complementaria, dizendo que a Comissão
de Agricultura do Senado dev_eria consultar
órgãos tradicionais, como associações brasileiras de agricultura, de produtores, enfim, várias organizações que há anos labutam nesse
campo. Seria muito Importante termos as ·sugestões delas para o trabalho da Comissão
de Agricultura do Senado.
RealrT)_ente, não há política agricola. Esse
é um dos maiores obstáculos. Quando vemos
esse aumentO expressivo-da produção de soja,
é por uma questão financeira. Ninguém planta
soja por amor à soja; é porque oferece condições de mais lucro. E ao mesmo tempo vê--se
restringir a produção de produtos básicos da
mesa do brasileiros: a mandioca, o milho, que
agora vai ter uma boa safra, o arroz_ e outras
coisas maiS: Realmente, isso não pode aContecer.
Há que existir um estímulo especial à agricultura - digam_o.§ assim ---:-para a mesa do
brasileiro. Isso é da maior importância! a o
caso do álcool, por exemplo: Surgiu o alcôolmotor numa ocasião de crise de combustfvel
para o nosso País, uma crise desesperada.
Agora, E tão pensando _em eliminar o álcool,
o apoio à indústria alcoolmotora JstÇ> é ~
absurdos!
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O ~!coo], hoje, é uma património não s6
tecnológico, científico, mas de riqueza do povo
brasileiro. O que falta é a política agrícola. Não
se justifica que o Estado de São Paulo, tendo

ali grandes terminais petrolíferos, grandes refinarias, plante cana para fazer aJcoolmotor.lsto
deveria ser reservado ao Mato Grosso do Sul
e do norte e a outros Estados, ao nosso Estado, ao Estado do Tocantins. Devia haver um
disciplinamento, pois não tem cabimento fazer
indústrias alcooleiras, plantações de cana, à

beira dos terminais petrolíferos. Isto faz parte
da política geral de economia do nosso País.

Portanto, a politica agricola é coisa absolutamente necessária que se faça para que haja
economicidade nas atividades do nosso Brasil.

O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. EX'
um aparte?
O SR. MAaRO BORGES- Com muito
prazer.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nobre Senador Mauro Borges,- agora, a Me~
sa mais atenta pela experiência anterior, cumpre o dever de alertar V. Ex" de que o seu
tempo já está esgotado. Portanto, faço um
apelo para que V. Ex" não _dê mais apartes
- talvez um - e procurasse concluir o seu
pronunciamento.
O SR. MAURO BORGES- Perfeitamen~
te, Sr. Presidente. Mas esse eu já havia con~
cedido.

O Sr. Leite Chaves - O discurso de V.
Ex' é muito oportuno. A situação do Paraná,
que é um Estado agrícola, também é de grande desassossego. No setor do algodão, veja
V. Br, os lavradores estão deixando de colhêlo, porque o preço é de cinco mil cruzados
e não atende, sequer, às necessidades de cus~
to e apanho. O AGF está atrasado, os arma~
zéns são caros e há uma intranqüiüdade muito
grande com possível conseqüênda para a safra que vem. A agricultura, como V. Ex~" sabem, não é subsícüo, é preço, é preço justo.
Foi aquilo que há muito tempo houve nos
Estados Unidos, no último Governo de Roosevelt, quando ele teve como Secretàrio o Sr.
Wallace, um homem muito inteligente, e ele
viu que anualmente havia esse problema de
, excesso de produção num ano e de ~ecesso
no outro, viu ele que os EstadoS Unidos podiam passar sem muitos Itens, menos sem
os Itens agrícolas, que eram vitais. Foi quando
estabeleceu o target pdce. o preço objetivo.
Aqui, no Brasil, diversas vezes tentamos saiudanar alguma coisa através da lei, tanto é
que temos um projeto que assegura o paga~
menta do débito agrícola com a entrega do
produto ao preço mínimo, porque, às vezes,
nem pelo preço mínimo consegue o lavrador
vender o seu produto. Há um erro, também
no Ministério da Agricultura. O Ministério é
responsável pela produção, mas não o é pelo
preço. Então, quando há excesso _de produção, cai o preço, o Ministro da Agricultura é
criticado.
O SR. MAURO BORGES -V. Ex• tem
toda razão:

O Sr. Leite Chaves-E é acusado. Quan~
do há decesso e os preços se elevam, também
há condenação. Produção e preço deveriam
ser da responsabilidade única e exdusiva do
. Ministério dã Agricultura, e o próprio Ministro,
seja ele o atual ou qualquer outro, não ficaria
exposto a _críticas as mais constantes. Congratulo-me COr11- V. Ex~ e posso adiantar que o
Ministro fris Rezende tem sido muito vigilante
nessa luta Mas, como eu disse_ a S. Ex' certa
vez, ele jamais será objeto de elogios, de aplausos generalizados poí essa razão mesma, de
descorrelação entre preço e produção.
O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu já havia concedido um
aparte e pediria a V. Ex- que concedesse o
último a:parte ao Senador Dirceu carneiro.
(Assentimento do Presidente)

O Sr. Dirceu Carneiro -Senador Mauro
Borges, dentro das colocações que V. ~tem
feito, há a necessidade de esta Casa do Parlamento brasileiro traçar as bases da lei agrícola
do nosso País. Temos buscado informações
nessa ârea e acha-mos absolutamente essencial que fique asse-gurado, para a garantia do
nosso cresdrriento de produção agricola, coisas como o crédito, que seja realmente um
crédito e que nisto provavelmente contenha
o s_ubsídio. .t: que nenhum País do mundo,
nem o Japão, nem os Estados Unidos, nem
a Europa como um todo produzem agricultura
sem subsídio, nenhum país. E quem diz que
não produz não conta a verdade. Outra questão é o seguro. Seguro agrícola é uma das
questões fundamentais para a garantia dos
agricultores, porque ternos vísto o fracasso
e a perda de propriedades, até por questões
incontroláveis e que o seguro não cobre. O
preço dos produtos agrícolas, como bem falou
o Senador Leite Chaves, é um desafio, porque
os governos de todo mundo controlam o preço por ser cáisas de pfimeira necessidade e,
portanto, são sempre controlados. Outros._ setores podem praticar preços livres e na econonlía de--mercado, que normalmente tem mais
liberdade, os preços aqrícolas .., .. ~.l"'~e sao
controlados e, portanto, sofrem oscilações
conforme os apertos do Governo. A questão
tecnológica é importante e uma outra questão
é o armazenamento. Os governos de modo
geral são aliados dos intermediários. Os créditos para-armazenamento nunca são para a
propriedade; para o produtor, mas são para
os intermediários. E isto constitui um mecanismo de acumulação para um setor que muitas vez:es nem merece tanto, por não ter sido
o que correu maior risco e, por outro lado,
-serve à especulação. Produtor normalmente
não especula em parte alguma do mundo.
Normalmente são outros setores que praticam
a espectilaÇão. Depoís, claro, a transformação
industrial e a distribuição dos produtos seriam
outras coisas importantes. Gostaria de cumprimentá-lO, também, por essas colocações,
e dizer que a consciência, creio, deste_ parla~
menfo e aa:- sOciedade brasileira, vão nos ajudar multo a fazer com que esta lei agricola
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seja uma lei ampla que responda à expectativa
da sociedade brasileira e dos produtores do

nosso Pais.
O SR. MAaRO BORGES - Muito abri·
gado, nobre Senador Dirceu Carneiro pelo seu
aparte.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Senador
Jl1auro Borges o Sr~ Senador Pompeu de
Sousa deixa a cadeim-da Presidência que
é ocupada pelo Sr. Senador Antonio Luiz
Jl1aya.
Durante o DiscUrso ·do Sr. Senador
Mauro Borges o Sr. Senador Antonio Luiz
Maya deixa a CEJdefrll da Presidência que
é ocupada pé/o Sr. Senador Pompeu de
Sousa.

--o

Durante
discurso do Sr. Senador
Mauro Borges o Sr. Senador Pompeu de
Sousa deixa a cadeira da Presidência que
é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva.
OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-Es~

gotada a matéria constante do Expediente.
Passa~se à

ORDEM DO DIA
A matéria constante da Ordem do Dia fica

com a votação adiada em virtude da falta de
quorum.
É a seguinte a matéria adiada:
PROJETO DE LEI DO DF N' 5, DE 1988
(Art. 4~, in fine, da Resolução n" 157, de 1989)

Votação, em turno único, do veto parcial oposto ao Projeto de lei do DF n9
5, de 1988, _que dispõe sobre os vencimentos dos Conselheiros, Auditores e
Membros do Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Parte vetada. art. 4"
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Há
oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PMDB- PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
recebi do meu Estado um telex do Presidente
da Federação das Indústrias, que passo a ler.

Exmo. Sr.
Senador Ney de Albuquerque Maranhão
Senado Federal
Brasília-DF
Cumpre-nos solicitaf do nobre representante seu valíoso empenho junto à
Presidência da República e, em particular
junto aos Ministros da Fazenda e do Pia~
nejamento no sentido de impedir que seja
efetuado um Corte no orçamento do Fi~
nor, para o exercido_ de 1989.
Convém esdarecer que o_ total orçado
para o Finar é da ordem de NCz$
1.400.000.000,00.ASecretaria dO Tesouro Nacional está sinalizando liberações
para o exercício de 1989 na _ordem de
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400 milhões, havendo um corte de cerca

de 1 bilhão de cruzados.
Os 400 milhões seriam. aplicados

da

seguinte forma: sessenta por cento, ou
seja, 240 milhões em cerca de
1.000/1200 projetas; quarenta por cento,
no artigo 18.

Relembrando os gravíssimos e ~rgen
tes problemas que o sistema produtivo

da nossa região vem enfrentando, nos
últimos tempos, necessário se faz contar-

mos com os nossos

r~presentantes,

no

Congresso Nacional, para que seja susta-

da a inexplicável medida_ governamental.
Com os nossos-antecipados agradecimentos, o abraço cordial. - Gustavo Perez Queiroz. Presidente da Federação das[ndustrias Estado Pernambuco.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto significa
um desastre, principalmente para os pequenos e médios produtores do Nordeste.
Ontem mesmo, tive a ocasião de falar, desta
tribuna, sobre o desespero em que se encontram os camponeses que labutam na safra
do açúcar, no Nordeste. Nesta época param
as usinas e eles não têm o que fazer. Ontem
mesmo, o GoVemadpr Miguel Arraes recebeu
mais de 4 mil camponeses, no Palácio daS
Princesas, exigindo para os seus companheiros trabalho na área de Pernambuco - há
mais de 300 mil trabalhadores. ·
O Governo do estado está fazel)do Õpossível para abrir frentes de trabalho neste periodo
da entressafra. E com esse corte do Finar,
as empresas que já têm projeto, já investiram;
outras que con_tam com este financiamento
já tomaram até dinheiro emprestado aos bancos a curto prazo, porque ninguém agüenta
juros tão altos em função de investimentos
em projetes agrícolas. O resultado, com este
corte de pratlcamente, 60% , var fnvibializar
multa gente. E esses projetes que estão na
Sudene, esperando a liberação, ocasionarão
um desastre muito sério para o Nordeste.
Faço-um apelo, neste instante, principalmente ao Senhor Presidente da RepúbUca, que
é nordestino e conhece muito bem o problema da Sudene - órgão de importância vital
e fundamental para o desenvolvimento da Região, principalmente para os micro e pequenos produtores. Ao mesmo tempo, faço um
ap_elo à pessoa do Ministro do Interior, Ministro
João Alves, que é nordestino, a quem conheço
muito bem e tenho_ certe:z;a.._ fará o possível
para que este corte não aco_n_teça.
Era 6 que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE Oram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson_
Martins.
O SR. WILSON MARTINS (PMDB -MS.
Pronuncia -o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr-. Presidente, Srs. Senadores,
o Plano Verão trouxe no seu bojo, além da
contenção de preços e salários, proVidências
outras entre as quais a da privatização das
empresas públicas. Uma campanha ot:quesM
trada, organizada, pro-curou, ao longo dos dias

em que Se preparava o Plano Verão, desmoralizar essas empresas, que já vinham pagando -~árias irrisórios a seus trabalhadores, e
pondo sempre críticas sobre as realizações
de seus serviços.
Entre outras empresas, cuja privatização foi
pedida ao Congresso pelo Governo, se encontram a Rede Ferroviária Federal S/A e o Serviço Nacional de Navegação da Bacia do Prata,
ambas prestando relevantes serviços a várias
regiõeS" do País.
Entre o grupo que compõe a Rede Ferroviária Federal, incluo a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, construída no inícfo do sé<:u:
lo, ainda quando o País não contava com a
maquinaria de hoje, quando não havia caminhões, não havia tratares e a estrada se fazia
- com picaretas, com erixadas, com carroÇaS
e com tração animal. Foi um trabalho enorme
realizado no final do século passado e concluído no primeiro quartel do presente século.
Era uma estrada estratégica que se seguiu
élti decorrência do término da Guerra do Paraguai.
ESSa- eStrada -NorOeite dõ Brasn, Sr. Presidente, Srs. Senador_es, prestou serviços assinalados ao Estado de SãO Paulo e ao Estado
de_ Mato Grosso do Sul. Ela hoje, com m~is
de 2 mil km, visa a atingir o Pacífico, pois
os seus trilhos terminam em Corumbá e, tam·
pém, atingem, por outro lado, o Paraguai, nUma variante que Vai até Ponta Porã.
es-:servii;os prestadoS pela Estrada de Ferro
Noro~ste do Brasil a essa região do País são
de exCepcional importância ao longo do temPÇI, não apenas 9 transporte de cargas- como
o transporte -de passageiros. Mas, sr. PresiM
·dente, há mais de 30 anos que essa estrada
não recebe novos investimentos. Ela vem se
~ det_er.iorançlo ao longo de todo esse período.
Os sa1ários defasados de seus empregados,
um maferial rodante todo deteriorado... Numa
das últimas viagens que fiz de Corumbã a
Campo Grande, há alguns anos, cheguei molhado na minha ddaàe, porqUe o-vagão dorrhit6rio não pOdia coriter a chuva que caia sobre
o nosso percurso.
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é feito pela Estrãda de Ferro Noroeste doBrasil.
Ao lado também dessa.s providências do
Governo, podíamos dizer a V. Ex" e aos Exm,s
Srs. Senadores que isso causou um_a profunda
revolta na opinião pública do Estado de Mato
Grosso do Sul. Ninguém se conforma com
a orientaÇão tomada pelo Governo- a respEito
da sua estrada de ferro, 1naugurada em 1914.
Movimentos têm s1do feitos, prOteStos têm
sido enc.aminhados ao Governo Federa~ visitas têm sido feitas aos 1J1inistéri0s PrópriÓs
e, recentemente, uma comiss~o çl.e deputados
estaduais, acompanhada de representantes
do Congresso Nacional, _esteve efn vi_si~a-. ao
Ministério dos Transportes e foi atendida pelo
Sr. Ministro, que não ateod.eu às ponderações
feitas pela___Comissão, arrematando por dizer
que a estrada realmente seria arrendada a particulares.
Entrementes, não se conhece, Sr. Presideit:
te, em que terrilos ser:á feitO~ o ·arrendamento.
Não se conhecem as cláusulas do contrato
de arrendameritó. Os dirigenteS d_a-estrada
não têm conhecimento das cláusulas desse
pretendido contrato. A opinião pública eStá
desinformada_a esse respeito e o Governo realmente pretende fazer o arrendamento da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
Foi instalada, nesta semana, uma comissão
na cidade de Campo Grande, capital de Mato
Grosso do Sul, constituída por ferroviários e
representantes de várias categorias sociais,
com o obje_tivo de pugnar pelo prosseguimento dos trabalhos, dos serviços dá Rede Ferro-viária Federal_ do meu estado, antiga Noroeste
do Brasil.
-- - ---- -

É de se mencionar que os trens de passa~
geiros, que antes eram diários, saíam de Bauru
e iarn_-ªtê_Çqr~mbá, na barranca do rio_ Paraguar, foram limitadOs, agora, a ãpenas--âi.taS
viagens sematiais. Fala-se inclusive na elimiM
nação de trens de passageiros, permanecendo
apenas o transporte de mercadorias, sob a
alegação de que há déficit no tre'!nsporte de
passageiros, que é perfeitamente coberto pelo
superávit dos trens de <;argas dessa ferrovia.
Não bastasse-a desejada privatização-daRe..:rr.él estrada_ que aprese!lta superávit. Nade Feiroviária; a Nor_oeste do Brasil, o qovemo
da obstante, o Uovemo Federal pensa em arFeder81, na _prOposta qUe enViou ao Congresso
rendar a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil,
pedindo a privatização do Uoyd Brasileiro,
unicamente porque se trata de uma einpresa
também "preteildia a privatização do serviço
pública e o Governo_ está com _a sua vontade
de navegação dã Bacia do Prata.
vohada na direção da privatização.
O serviço de navegação da Bacia do Prata
Não vamos discutir ideologicamente essa
presta serviços da maior relevância e é, realmatéria. Que as empresas públicas que dêem
mente, o único transporte fluvial de médio porsistemáticos t'rejuízos ao Pais e que não tete do Estado do Mato Grosso do Sul, operando
nham grande expressão, grande importância
na Bacia do rio Paraguai e na f?a"Cia do rio
ecoru)mica e social se privatizem, tudo bem.
madeira,
Paraná. Faz transporte de Soja,
Mas aquelas outras empresas, como a Estrada
de minérios de ferro de Corumbá, de gado
de Ferro Noroeste do Brasil, cuja a história
dos 'fazendeiros do Pantanal e de passageiros.
já narrei, e que continua Sendo útil apesar de
Assim como ocqrre em relação à N9roest,e
estar sem investünentos, de estar já desaparedo Brasil, o serviço de navegação d.:1-B8Cia
lhada, devem continuar sendo de propriedade
do Prata não recebe melhorias nem investiãa- União _e administrada pela União, como
mentos há m_1,.1itos anos. EStá em más cdfidia Noroeste do Brasil, ou mell:ior, de proplieções, com 1,.1m peqilér:to número de bar~~s,
dade,_ hoje, de um_a S()ciedade anônima sob
de rebocadores; os serviços de çlragagem do
a -supervisão do ministério correspondente. · rio Paraguai são pequenos; o assoreamen.to
Todo- o serviço de transporte, o maior serviç_o - do rio Taquari e de outros afluentes da marde tt:_ansporte das cargas mais pesadas,. ainda
gem esquerda do rio Paraguai e do próprio

t:.

ae

rio Paraguai não vem sendo feito metodicamente; e não tem havido a apropriaçlm de

recursos necessários a essa navegação, indispensáveis à melhoria desses serviços, de tal
maneira que o Governo tem faltãdo também
e, de_ maneira acentuada, com a navegaç!o
da Bacia do rio Paraguai, uma das melhores

bacias de navegação do Brasil. Trata-se de
uma região de planície, prôpria para a nave-

gação.

_

_

O rio Paraguai tem mais de 2.000 quilôrnetros e pode fazer a ligação desde a cidade

de Cuiabá, através do rio Cuiabá, atravessando
o Oceano Atlântico, depois de passar por As-

sunção.
O Sr. Mauro Borges um aparte?
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Permite V. EX'

OSR. WJLSONMARTINS-Com prazer
ouço v. Ex'

O Sr. Mauro Borges- V. Ex• está tratando
de um assunto da mais alta importância na clonai. Aliás, nos anos da época modema que
vive o BrasjJ, nos tempos de hoje, está sendo
muito esquecida essa questão da navegação,
sobretudo na Bacia do Prata. V. Ex•, como
bom mato-grossense e estudioso das nossas
coisas, sabe que, durante o Império, era uma
questão fechada de toda a política imperial,
sobretudo quando se tratava de política interna
nacional, a livre navegação da Bacia do Prata,
porque não tínhamos, como temos hoje, os
acessos do litoral ao rio Paraguai, e muito menos até_Cuiabá. V. Ex" se lembra da deflagração da Guerra do Paraguai, quando o Presidente da Província do Mato Gross_o foi preso,
em Assunção, pois n!o tinha meios de chegar
a CWabá, não fora a utilização dos rios da
Bacia do Prata, comprovando a sua imensa
importância Ficamos estarrecidos quando vemos um caminhão cheio de grãos sair daqui
de Goiás para o porto de Parãnaguâ, porque
o Porto de Santos está congestionado, aumentando em milhares de quilàmetros a distância,
sacrificando e tirando a competitividade que
possa ter a· nosso produto por falta de portos
adequados. Talvez fosse melhor - é claro
que não seria uma solução 6tima, mas seria
uma solução pelo menos para minorar esse
absurdo - que a soja, produzida no Sul do
Mato Grosso, pelo menos por algum tempo,
pudesse sair pelo Porto de Buenos Aires, porque seria muito mais barato do que sair daqui
de caminhão _até os portos do Sul. V. Ex' aborda, portanto, um problema que faz parte da
transição do Brasil, que é a preocupação não
só com a livre navegação mas com a eficácia
da navegação na Bacia do Prata Muito obrigado.
O SR. WILSON MARTINS -

Agradeço

o aparte que V. Ex" faz ao meu discurso, V.
EX' que é um estudioso da questão e que
a tem examinado várías vezes neste Senado,
sobretudo no que diz respeito à navegação
do rio Araguaia e do Tocantins, rios que banham o estado de V. Ex"
Sr. Presidente, a questão dos transportes
em Mato Grosso do Sul fita extremamente
em ·choque_ com as providências e com as

medidas que o Governo Federal procura tomar em relação à Noroeste do Brasil_ e ao
serviço de navegação da Bacia do Prata.
Quando há pouco tempo foi enviado a este
COngresso o projeto que pretendia a privatização do Uoyd _6r;;~.sileiro tive oportunidade
de emendá-lo~ para que fosse excluída também da privatização a Empresa de Navegação
da Bacia do Prata.
O projeto do nobre Senador Maurício Correa, o decreto legislativo que procurava tomar
ineficaz a privatização do Uoyd Brasileiro, é
que me permitiu apresentar esta emenda a
que me referLbá pouco. Este Senado, tomando consciência e sensibilizado pelos argumentos expendidos aqui, aprovou tanto o decreto
legislativo do_ Senador Maurício Correa, como
a emenda a que me refiro, além _de outras
que foram apresentadas por colegas da região
Norte. _
Quando se constró~ Sr. Presidente, no sistema de transporte nacional, uma nova ferrovia
como a Norte-sul, contra a quaJ nunca me
coloquei, entendendo que toda ferrovia, todo
novo sistema de transporte que se implante
no País é útil e necessário para nosso crescimento e desenvolvimentõ econômico, quando se inaugura o primeiro trecho, sob festas,
com a presença do Senhor Presidente da República, da Ferrovia Norte-Sul, que gastou milhões de dólares e continua, evidentemente,
fazendo investimentos de outros milhões de
dólares para o seu prosseguimento, não tem
qualquer explicação que as ferrovias do País,
as já construídas em governos anteriores, que
vêm, de muito tempo, prestando muitos serviços à Nação, sejam desativadas; que o seu
material rodante seja desgastado e não seja
substituído; que os seus trilhos não sejam
substituídos; que as nossas velhas estradas
não sejain recuperadas, ao contrário, sejam
deterioradas e desmoralizadas, inclusive com
os maus vencimentos pagos aos seus servidores.
No caso da Noroeste, já mencionei e reitero,
ela não é uma estrada deficitária, mas superavitária. Não há por que arrendá-la. Antes de
se pensar no arrendamento, que se discuta
com a Direção da Estrada de Ferro Noroeste
do Br_;;lsil este problema; que se discuta com
a ~ciedade;· que este assunto tenha clareza,
que venha à luz do dia, não fique nos conciliábulas dos Ministérios, em discussão com os
interessados nesses arrendamentos.
O que digo em relação à Noroeste poderia
também voltar a dizer em relação à navegação
da Bacia do Prata Não há qualquer proposta
consistente com o objetivo de fazer o arrendamento da Bacia do Prata. Nenhum particular,
neste momento, está aparelhado, no meu estado, para tomar a f!ayegação_ da Bacia do
Prata, que existe desde 191 O e que, desde
esse periodo, presta serviços ao nosso estado.
Não existe nenhum grupo organizado, interessado, desejando adquirir o serviço de navegação da Bacia do Prata. Enquanto isso o Governo põe à licitação esta empresa e ameaça
extingui-la. A extinção significa o quê?-A sua
paralisação, a sua não prestação de serviços,
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significa a paraliSação das suas barcas, das
suas dragas; das suas oficinas que prestam
serviço não só à própria navegação da Bacia
d_o_ Prata, mas presta serviços, também, à própria base da Marinha sediada em Ladário, da
flotilha existente em Ladário, que é assistida
pelas oficinas do serviço de navegação da Bacia do Prata.
Vê-se por aí, Sr. Presidente, que ''O Plano
Verão não está somente furado naquilo que
diz respeito à contenção de preços e salários.
Mas está furado, também, quando pretende
faier a transferênCia para particuiares ou fazer
o arrendamento de ferrovias e de companhias
de navegação que vêm prestando aos estados
deste País enormes seJViços.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite-me V. EJc!' um aparte?
O SR. WILSON MARTINS -

Ouço V.

EX'

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- OuvindoaspalavrasdeV. Ex",nósrecordamosaque- _la luta que foi desenvolvida no Senado para
a aprovação de decreto Jegislativo evitandq
uma privatização inconseqüente. O Senado
Federal como a Câmara, o Congresso Nacional, todo o setor legislativo tem sido alvo de
uma campanha sórdida, exatamente e principalmente quando nós aqui cuidamos de exercer as aptidões constitucionais que foram devolvidas ao Poder Legislativo brasileiro. I:: evidente, Senador Wilson Martins, que estamos
diante de uma privatização onde a análise mais
profunda não foi feita. Pensou-se apenas no
aspecto financeiro, não se verificou a neces~
sidade do serviço público, nao se verificou o
ponto de vista social, que não podia ser esquecido e nem mesmo·a filosofia de Estado, uma
filosofia desenVolvida ao lonQo da História do
Estado brasileiro, da prestação de serviços essenciais com mais responsabilidade. V. Ex'
mesmo, aqui no Senado, acompanhou a aflição dos representantes do Estado do Amazonas, aquelas emendas que foram apresentadas visando a salvaguardar o transporte fluvial,
o transporte realizado no rio Amazonas.
Emendas que foram aqui aprovadas ao projeto de decreto-legjslativo, mas que terminaram prejudicadas diante do fato de o próprio
Poder Executivo haver revogado o decreto pelo qual extinguia o Uoyd; pelo menos naquela
parte do Uoyd houve um novo decreto que
revogava o anterior e com isso prejudicou-se
o mérito do que fora resolvido aqui no Senado.V. EX' aborda com muita clareza esse assunto.
Ninguém é favorável à estatização nem à privatização sem o estudo profundo, tanto pode
haver estatização necessária como privatização necessária. O absolutismo náo pode predominar num País em crise. Há de se examinar
t:ada uma das conveniências para saber se
o caminho é privatizar, se o caminho é manter
a estatização ou se o caminho é estatizar. Louvo V. Ex• pelo preparo que demonstra na abordagem desse assunto perante o Senado Federal.
O SR. WILSON MARTINS -

Agradeço

a V. Ex!', meu caro Senador Cid Sabóia de
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Carvalho, -pelo aparte darivident.e_ de V. ~
Realmente, não estamos abordando a questão
da ideologia, se devemos privatizar ou se deveM
mos manter a empresa pública por um princípiO ideológk:o. O que nós queremOS, realmente, é que o PaJs funcione, Sr. Presidente,
é que os Estados tenham o transporte como
vêm tendo desde o infdo do sécu1o.
O Serviço de Navegação da Bacia do Prata

desenvolve os. seus s_erviços desde 1910 e a
Noroeste do Brasil, desde 19-14. Sempre tta:..
balharam, sempre receberam melhorias, sempre prestaram serviços de natureza econômica
e social àquele ESWdo da nossa Federação.
Não teria cabimento que, ]tiStatnente- agora,

quase um século depois, se dissesse que a
Nação está empobrecida, que a Nação chegou ao cúmulo de não poder manter serviços
básicos de transporte para poder continuar
a prestar esses serviços aos usu~rios do Estado do Mato Grosso do Sul.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V.
EX um apartei?
-·-

a_atinção para essa questão, porque não po~--
demos aceitar tranqüilamente. Permita apenas
conceder mais essa informação; quando estávamos ainda naquela CPrda Corrupção, o Ministro d_os Transportes foi chamado aqui para
tratar de problemas da SLinamam e, no meio
da lnfói'ITiãçáo, provOcada até por uma pergunta minha, disse símplesrrlei1te que gostaria
de_ privatizar, n~ área ferroviárià, o. miolo do
transporte nacional, que é aquele setor mais
reri.tável. EntãO, perguntei a S. Ex~': "Então V.
Ex" acha que devemos privatizar o filt mlgnon
e ficarmos com o osso?" E S. Ex• disse que
sim; Simptemsente disse sim. Isso é interessante, -CórifO se V. ~ tivesse uma fazenda,
metade produtiva, metade improdutiva, e V.
Ex" dividisse ao· meio a fazenda, vendesse a
patte=pfudutiva e ficasse com a improdutiva.
Para quê? Então, é isso que não queremos
que seja feito. Agradeço a oportunidade e dou
os parabéns a V. Ex~ pelo pronunciamento
que vem fazendo.

-e

O SR. WILSON MARTINS - Muito gra·
to, nobre Colega Jutahy Magalhães, pelas palavras que V. Ex' acrescenta ao meu discurso,
Ouço o aparte de V. Ex", nobre Senador Jutahy
inclusive mencionando um projeto de V. Ex"
Magalhães.
que traz normas para que se examinem, denO Sr. Jutahy Magalhães- Agradeço a
tro-do Coogresso Nacional, as·empresas cuja
oportunidade que V. Ex" rne concede, porque
privatização o Governo _federai de$eja fazer,
V. EX' como sempre, ê oportuno nos seus
eom o-o_bjetivo de fisçalizar essa mesma privapronunciamentos e trar&Ld~_ym assunto qu~
tização.
já lól" abordado aqui, a respeito da questão
Em si mesma, a privatização não é um mal,
de estatização/privatização. V. E>r.' está mosdesde .que a empresa seja inviável, sob o ponto
trando, bem claramente, os problemas da re~
de vista de empresa públi<::a. O que precisa
gião de V. Ex' que são os_ mesmos. Por exern~
pio, no São Franc_isco com a Fraoave, V. Ex"_ é que haja realmente a prestação de serviços
vê que o Govemo__determinou a venda ou a -de transportes, no caso das populações ribeiri~
nhas, dos fazendeiros gue têm que transportar
privatização daquela empresa sem nós tennos
gado. Vêm as enchentes ~não há como utiliqualquer noção do que vem depois, porque
zar, no rio Paraguai, na região do Pantanal,
não é apenas a questão econômica, há, tam~_
bém, o problema social. E um governo qu_e - oil o transporte por terra. OU se tira o gado
se diz voltado para o social~_ tem que ter essa através de navios,_ de barcas, ou todo e(e perece. Ele não pode ser tirado <;le a.vião, não pode
grande preocupação. Não se pode extinguir
ser tirado por terra, tem que ser tirado através
uma companhia como a Franave, COIT!Q a
do leito do rio !;!!,_segundo a licitçaão proposta
Companhia do Prata, como V. Ex!' falou, e copelo Governo federai, se não houver- e certamo aquela do Sul, sem que se estabeleça o
mente não haverá - grupos interessados
que vai substitui[ essa <:ompanhia. E, no encontinuação da exploração dos serviços, essas
tanto, nós não sabemos, ninguém sabe o_que
barcas, esse serviço todo será desatjvado e
vai ser feito, pode até ser simplesmente extinto,
os fazendeiros, aqueles que têm mercadorias
porque há um prazo, foi dado aquele prazo
a transportar, na região, ficarão inteiramente
por parte do Ex.ecutivo. EU procurei apresentar
sem um instrumento próprio para isso.
um projeto de lei, que vou solicitar, _inc1ustVe,
O Sr. Rornlldo- Aragão- Permite V. -EJC.o;que seja incluído na Ordem do Dia, estabele:-_
cendo normas para a privatização das empreum aparte?
sas públicas e de economia mista e que diz
O SR. WILSON MARTINS- Ouço, com
no seu art ~.que dependerão_ de autoriz_ação
prazer, o aparte de V. ~
do Congresso Nacional os projetas de privatiO Sr. Ronaldo Aragão -Senador Wilson
zação das empresas públicas e de economia
Martins, V. Ex" traz a esta Casa, no -dia de hoje,
msita. Porque nós n_ão somos contra a privatium assunto da 111ais alta relevância para o
zação, mas queremos que cada caso passe
Paí? e par~ o Estado do Mato Grosso do Sul,
por esta Casa, para que ilós pOssamos elCercer
tão bem representado por V. Ex~ nesta Casa.
o nosso papel e termos consciência daquilo
o-que não dá para entender, Senador Wilson
que está sendo feito _oo âmbitQ nacion{ll ~
verificar se ê do intere.sse nacional ou não _Martins, é a atitude do Governo, que fala e
faz prOpaganda falando pelo social, quando
aquela medida proposta pelo Executivo. Nós,
a ação deste mesmo Governo com reJação
a priori, não somos a favor .nem contra_ tudo
à Estrada Noroeste _do Brasil e corir l''elação
o que vier para cá, mas queremos examinar
à navegação da. Bacia do Prata é contra o
cada caso, porque temos_que, além do problema econômico, como já disse, examinar essa social. Então, não dá para entender, quando
questão social. Parabenizo V. Ex" por chamar ·5e·_-_gasta rriilhões em propagandas na televiO SR. WILSON MARTINS -

Pois não.

n.,
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·são_;- dizendo que o Governo que aí·está tudo
faz pelo social e esse mesmo Governo toma
atitudes diferentes do seu programa! Senador
Wilson Martins, nós não estamos aqui discutindo- e disse muito bem V. Ex~-a ideologia
da privatização, da estatização. E disse também o Senador Cid Sabóia de Carvalho qUe
o Governo não tem que olhar só o problema
financeiro; tem que olhar - repito aqui que estamos_ venâo é
o problema social.
que a preo_c_uJ:iãÇão maior do Governo é effi
socializar o prejuízo e privatizar o lucro. Nós
não podemos aceitar, esta Casa não pode
aceitar com a responsabilidade que tem, até
a responsabilidade constitucional, esse tipo de
ação do G.overno fed_eral. Portanto_._ Senador
Wilson Martins, fica aqui a minha s_olidariedade
a V. & nesta luta do povo de Mato Grasso
do Sul, para que-possãmoS dar a esses cidadãos, a essa gente que se beneficia da nãvega-ção na Bacia do Prata, como também da Ferrovia Noroeste do Brasil. Não é possível mais
continuar com essa ação que o Govenlo fede~ .
raf quer fazer em todas essas empresas. Fica
aqui a minha solidariedade, Senador Wilson
Martins, por esta sua luta, que não deve só
ser a luta de V. Ex•, mas a luta deste Senado.
Muito obrigado.

o

O SR. WILSON MARTINS- Obrigado.
meu nobre Colega. O ilustre Senador Ronaldo
Aragão focaliza a questão social, de imensa
imp-ortância no equacionamento de toda esta
questão, Sr. Presidente. Quando se fala sobre
a qUestão social, não se pensa somente no
transporte mais barato daqueles que vivem
à margem das rodovias, das ddades ali existentes, das populações que só se transportam
por essa via.
E ainda ontem, como exemplo, eu recebia,
no meu gabinete, a visita de velhas índias terenas, residentes em Taunay, à margem da Ferrovia Noroeste do Brasil, que coletam o jatobá,
a guavira, a manga, frutas e produtos outros
para vendê-los na feira de Campo Grande,
pagam urna tarifa baixa e aU faiern o s-eu cQmérdo. Elas vier.;lm protestar e pedir a mim
que lutasse pela permanênCia da ferrovia e
pelo transporte diário de passageiros.
E quan<jlo se questiona o problema social,
como fez, !com propriedade, o meu nobre colega Ronaldo Aragão, lembramo~nos também
dos funciônários dessas empresas. Como ficam esses funcionários numa eventual privati~
zação? Como· se fará a indenização __ a esses
velhos funcionários que lutaram dezenas de
anos pilo desenvOlVimento dessas empresas?
Isto para não voltarmos a insistir na questão
ecoriôfuTcà; sUficientemente focalizada neste
pronunciamento.

_O Sr. Mauro Benevides -Permite V. EX'
um aparte, nobre Senador Wilson Martins?
OSR. WILSON MARTINS- Com muito
prazer, nobre Sen~dor.

O Sr. Mauro Benevides- Nobre senador Wilson Martins, V. E:<' jâ recebeu, acredito,
dos Senadores presentes uma manifestação
de solidariedade a este seu pronunciamento,
_9.efendendo a preservação· da Ferrovia No-
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roeste do Brasil. Dizia a V. Ex> que qua-ndo

desempenhei, de 1975 a 1983,_ o primeiro

mandato senatorial nesta <:asa,-por delegação
da maioria do povo cearelise, Cheguei a convocar o então Ministro do_s Transportes, Dr.
Dirceu Nogueira, por fatos_assemelhados que
atingiriam o meu Estado. Naquela época não

era a privatização, era a de~atlvação de ramais
ferroviários, qUe tinham importância transcen-

dental no nosso desenvolvimento sócio-econômico. Veja V. Ex' que um ramal ferroviário,
de mais de meio século, ligando a cidade de
Sobral ao Porto de Camocim, fOi, inexplica-

velmente, desativado, naquela época, por ini-

ciativa do Ministério dos Transportes. O Ministro Dirceu Nogueira debateu exaustivamente
conosco, ......;. na estrutura do Senado FederaJ
existia a CorriiSsãO dos Trailsportês- e não
chegou, em nenhum momento, a convencernos, a nós Senadores, da necessidade daquela
proposta do Governo. Agora, com outra conotação, V. Ex" traz um problema relacionado
com o seu Estado, com a sua região, que
V. Ex" discute com absoluta clareza, sensibilizando a todos nós, levando--nos a emprestar-lhe de urna forma mais precisa e mais autêntica a nossa solidariedade, para que V. Ex~.
defendendo esta ferrovia, permita que ela continue a funcionar favoiecei1dO--o- desenvolvimento de uma das mais Importantes regiões
do País.
OSR. WILSON MARTINS -Muito grato
fico ao nobre colega e a todos os demais que
se solidarizaram com este pronunciamento,
na verdade, solicitado, esperado e, emotivamente, aguardado pela população de meu Estado, que se _serv:e, há quase um sé<::ulo, de
ambas as vias de transporte: a fluvial, a Serviço
da navegação da Bacia do Prata, e a única
existente a Ferrovia Noroeste do Brasil.
Sr. Presldente, quando, a todo momento,
se fala em transparência neste País, que a Administração está escancarada ao público, aos
Parlamentares e aos políticos, para que tudo
seja examinado, não podemos aceitar que se
soneguem ao exame desta Casa, ao exame
da lmprensa, portanto, ao exame do povo,.as
razões que levam o Governo a tomar medidas
ou ameaçar o meu Estado, a região a que
pertenço, com providências dessa ordem.
O Sr. Chagas Rodrigues - Permita-me
V. ~ um aparte, nobre Senador Wilson_~~r-__
tins?
-·
·
OSR. WILSON MARTINS- Ouço, com
prazer, o aparte do nobre Senador Chagas
Rodrigues.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Wílson Martins, V. Ex- trata, como sempre,
de um assunto da maior importância: o pro·
blema dos transportes. Lembro-me do velho
lema tão defendido neste Pafs - refiro-me
à primeira Antiga República, até 1929, anterior
à Revolução de 1930: "Governar é àbrir estradas."
O SR. WILSON MARTINS - A frase é
de Washinqton Luís.
O Sr. Chagas Rodrigues- Perfeito. Depois tivemos o binómio lançado por Juscelino
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Kubits<;;he~k: "Ener9.ia e transportes". De moO SR. WILSON MARTINS - Sr. Presido que, o problema da en,ergia e o problema dente, o aparte do nobre colega Senador Chados tr_ansportes, para todos os administrado- gas Rodrigues é um protesto dentr'? de outro
res, sempre fofam da maior importância. Não protesto. A situação c;ontra a qual S. Ex• clama
pode haver progresso económico, não pode no seu estado é a situaçáo existente no meu
haver desenvolvimento social sem essa infra- estado e é a situação_ existente na Federação
estrutura. V. Ex!' tem a nossa solidariedade. brasileira.
_ _
V. Ex" defende um assunto da maior imporO remédio, diz S. Ex", é o parlamentar!smo,
tância_ para o seu Estado, o que insere em pelo qual também votei na Assem~léia Nado~
toda uma política nacional. S~_ V. Ex" me per- nal Constituinte, e que tudo fazia crer que prosmite, digo que-tive a honra de ser colega de perasse e que, infelizmente, chegou a ser barV. -~' _também na Câmara dos Deputados, rado pelo presidencialismo.
nos velhos tempos, quando a Câmara funcioSr. Pregjdente, parece-me que os ocupantes
nava no Rio de Janeiro. Consegui então, em
de cargos públicos, sobretudo aqueles em po..
vários orçamentos, a inclusão de dotações pa- sições mais elevadas, não podem ser simplesra o prosseguimento da Estrada de Ferro Cenmente políticos comuns, mas realmente t~m
tral do Piauí, Est_a estrada do litoral p!auiense,
que revestir-se daquele tom dourado que unge
de Luís Correia, chegou até Altos, onde houve
a fonte dos estadistas. Os politicas que fazem
um entroncamento com a ferrovia que vem
a política pela política querem construir obras
de Fo.rtaleza _e vai a São Luís. Consegui, através
suas, querem construir obras pessoais, relede dotações orçamentárias, que se construísgando ao abandono as já existentes ou não
se a Estação de Atalaia, no litoral, no Muntcípio retomando a construção daquelas que enconde Luís Correia. Cons~ui verbas sucessivas
traram ao assumir o seu cargo. É o que vemos
para limpeza e conservação do rio Pamaiba,
hoje, no País.
como consegui as primeiras dotações orça~
As ferrovias existentes em todos os pontos
mentárias no Piauí para que rodovias do plano
da Federação estão comprometidas; o trans~
nacional fossem construídas pelo Departaporte pela aquavia é um transporte precaiismento Nacional de Estradas de Rodagem,
simo que está em colapso, não só na Bacia
porque somente o Dnocs, até então, construía
do Paraná, mas, também, na Bacia dos rfos
rodovias no Estado. Pois o que V. EX' disse,
do nordeste, dos rios do meio-norte, como
esta situação deplorável, que se encontra em
testemunhou o nosso nobre colega Chagas
Mato Grosso, se V. Ex' me permite, ela está
Rodrigues.
pres-éfife- ein ·quase todos os Estados da FedeOs portos que tinham sido iniciados es~o
raÇão. A Estrada de Ferro Central do Piauí
abandonados. Outros nem foram iniciados,
está desativada. Praticamente, só há um trem
embora programados e o rio Paraguai niio
por seman.i A navegaçao do rio Parnaíba, detem portos. E realmente um sacrificio fazer-se
saparecem; porque o-rio inteiramente abando- - o embarque e o desembarque porque nós
nado, a grande aquavia, pois o rio Pararuba
não temos portos aparelhados no rfo Paraguai,
é, propriamente, o maior rio do Nordeste, já
que é o melhor rio de navegação deste País
que o liOsSo São Francisco não nasce e não
Sr. Presidente, porque como disse é um rio
morre ·rigorosamente em terras nordestinas;
de planicie,_ um rio que rola por mais de 2
serve o Nordeste como o maJor rio, mas não
mil km, banhando desde o Estado do Mato
é um rio somente nordestino, como o é o
Grosso, passando por Mato Grosso do S~.
Paranaíba. Pois bem, s_em estradas de ferro,
pela Bolívia, pelo Paraguai e formando depois
sem navegação -fluvial e sem porto marítimo,
a Bacia do Prata.
porquê, apesar de o Senhor Presidente da ReO Sr. Frandsco Rollemberg - Permipública ser do vizinho Estado do Maranhão,
te-me V. Br t:~m aparte?
as obras portuárias foram paralisadas e o Piauí
é hoje o único Es!§ldo f!l~rítimo da Federação
O SR. WILSON MARTINS -Concedo
sem -porto no litoral. De modo que é uma
o aparte ao nobre Senador Frandsco Rollemsituação igualmente lamentável e censurável,
berg.
e o que é pior: é que no lugar de restaurarmos
O Sr. Francfsc_o RoDemberg- Eminente
as nossas ferrovias, melhorarmos essas ferroSenador Wilson Martins, estou ouvindo cgm
vias, o governo as abandona para iniciar a
multo -cuidadO e com -muita atenção o magcciristrUçáo de novas ferrovias. Isto é simplesnífico pronunCiamento que V. & produz e
,mente uma contradição, um absurdo, que não
oferece à Nação nesta manhã, neste instante,
encontra aceitação em nenhuma teoria cientinesta sessão do Senado. Nobre Senador, vivefica de administração. Assim, V. Ex' tem a nosmos há pouco tempo um verdadeiro furor rosa solidariedade, porque está fazendo uma re~
doviáriO. Decidiu-se, sem mais nem menos.
damaçã6 justa, razoável e patriótica. E aqui
desativar e eliminar uma série de ferrovias pelo
devemos denunciar esses erros e, se V. EX'
Brasil afora. Nós, nordestinos de Sergipe, vime permite, este festival de irresponsabilidamos, a leste brasilejro, a mais pujante ferrovia
des continuará enquanto não implantarmos
da região, ser desativada parda1mente e se
neste País o parlamentarismo, para que Minisnão o foi totalmente isso se deveu à descotros venham aqui explicar a sua polftica, e não
berta de petróleo_ no meu estado e ao pólo
apenas Minls_tros mas tamb~m o Chefe_ do
petroquímiê"o da Bahia, tomandoKse essa ferGoverno. E"Se for necessário, que o gabinete
roVia Praticamente um meio de transporte daseja afaStado democraticamente, constitucioquele pólo petroquímica e dos poços de petró-riaJinente, através do voto de cens_ura da Câw
leo de Sergipe e A1agoas. Diziam os rodoviamara dos Srs. Deputados.
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~eremos, Sr. Presidente e Srs. ~erya.~9res,
Nprdeste do Brasil, o _Banco da Amazônia e
qUe isto ~aqui lião seja Um protestõ; -que não -- um estabelecime_riti:::i assemelhado_ a sef ciiado
seja uma· queixa, mas o iníclo -de uma provipráticos, el:"a um transporte de porta a porta,
na região Centro-Oeste.
_.
dência; que funcione a Noroeste do Brasil;
que os transportes feiroviários, embõra pudes~
No âmbito do Senado, idêntica proposição
sem transportar maiores cargas, se tomavam que a Noroeste do Brasil, ao invés de ser a
foi apresentada pelo Sen~dor Divaldo Suruaestrada minguada de hoje, desaparelhada, engy, com a m~sm_a finalidade, encontrando.:'se,
antieconômicOs, o que não ê verdade. Eu po~
velhecida e enfe~rujada, que a navegação da _ainc!a, pedente de deliberação, por parte desta
deria dizer- agora, a v. EX", qUe os mesmos
Baci.il. dQ--PrSttã. seja uma empresa em vias
•
CaSa Legislativa.
argumentos que V. Ex" pode usar neste instai}.~
S_ejaín atllba$ empresas remane,s-_·
te para defender essa ferrovia do seu estado, . de
Tendo em vista a inquestionável im;oleváncia
cente::i;""que possam continuar a prestar aos
ferrovia que levª_ o_ des.envolvim_ento ao seu
da matéria, entendi de solicitar às lide~anças
estadoS ~da minha região, a tc:ldi1 Nação brasiestado, mas que tem uma ação muito mais
partidárias que privilegiem com o rito regilerra
e-ao--Sel!
povo
os
relevantes
serviçoS
que.
importante, porque, ao lado desse desenvol_~,
mental da urgência o projeto oriundo da Câpr'êSfOl.irió paSSado.
_
__ -mara dos Deputados, hoje enviado ao Senado
vimento, ela integra o seu estado ao restante
Era -oquetTftha a diZer, Sr. Pi"esídef\te. (Muito Federal, a ele se apensando a proposta do
do País. Um estada como o Mato Qrosso não
bel1)_!)____
·
·-ilustre representante de Alagoas.
pode abrir mão de uma ferrovia; um estado
Há, em razão disso, nas três regiões, uma
como o M;atQ Qrosso_não pode ver privatizado
Durante o discurso do Sr. Sen. WUson expectativa quanto_à decisão do Congresso,
os seus meios de transporte hidroviário. Há
Martins o Sr. Sen. Iram SaraiVB deixa a
uma vez que parte dos recursos já _se acha
sim que o estado neles investir para que o
cadeira da Pr~sidência_que é ocupada peseu estado possa usar o rio Paraguai, usar
repassada, tanto ao BNB como ao Basa, f~
Jo Sr. Sen. Antonio Luiz Maya.
tando, dessa forma, uma disciplinação que
a Bacia do Prata, possa adentrar para o Brasil
Durante o discurso do Sr. Sen. umson
atenda aos aryseios dos parlamentares, come vir ao centro, vir ao Leste, Vir ao litoral, através
Martins o Se.l"1.Antonio Luiz May8 deixa plementando o disposto no art 1.5:9 da Le_I
da sua ferrovia;_ ferrovia de cunho eminente~
. a cBde[ra da F:resldência_ que é ocupada
mente soc::ial, ele cunho eminentemente inte~
Fundamental em vigor.
pelo Sr. Sen. Pompeu áe Sousa.
gracionista. Felicito-o pelo pronunciamento
.A .Federação das Indústrias dq Ct:;~rá. por
desta manhã. Muito obrigado pelo aparte que
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) seu Presidente. enviou, aliás, à bancada do
nosso Estado, um TeleX com algumas suges-me concedeu.
........ Concedo a palavra ao nobre Senador Mautões para nosso exame.
___
__
ro Benevides.
Eis a integra da mensagem assinada pelo
O SR. WILSON MARTINS- Muito obridirigente máximo daquela conceituada entida-.
gado, nobre Senador Francisco ROllemberg,0 SR. MAURO BENEVIDES (PMDB de sindical de grau superior, Dr. Lu_iz EsteveS
V. EX' sintetizou bem o argumento que deve
CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PreNeto, que me permito ler, Sr. Presidente, para
constituir o norte çl_o procedimento dos nobres
sidente, Srs.. Senadores, numa ~!}iculação po~
que integre o pronundàmento que faço_ neste
parlamentares a este respeito.
lítico-parlamentar das mais louváveis, quando
instante na tribuna· do Senado.
O rio Paraguai é um: rio iri.teinacional, que
na Ass.embléia Nacional Constituinte, as banO telex diz o seguinte:
liga o Brasil ao Paraguai, aO Urugua~ ao Oceacadas do_Nort~, Nordeste e-tentro.-Oe,ste, tono Atlântico. A f_erro.YLª---Noroeste do Bra.sil
talizando._292 deputados e _senadores. empe·
A Federação das lnsdústrias do Estado do
é Uma ferrovia não apeliãs de integração nanharam~se para corrigir as gritantes dispariCeará- Fiec - objetivando melhor adequar
clonai- como não é de integração nacional
dades regionais que distaciam aquelas áreas
apenas o rio Paraguai -:- mas é de integraçâo
geográficas de outrçtS f~.tx.as territgriais·dç País. o· projeto de lei sobre a operadonalidade dos
fundos constitucionais para o Norte, Nordeste
internacional, porque a Ferrovia Noroeste do
Os.,der.nais Constituintes, sensíveis à oportuna
e Centro-Oeste, às necessidades da economia
Brasil liga o Atlântico ao Pacíficq. Ela liga o _iniciativa1 ac:o.lheram-na após ampla discusnordestina, vem à presença Vossa Excelência
Estado de São Paulo, pori:antõ-,--SaiitOs-, ci~ são, ensejando ã que a mesma fosse inserta
propor as seguintes modificações referido
Oceano Atlântico, ao tiO Pcu-aguai, que é o
no texto__ definitivQ d_e OO$Sa Lei Maior, com
proJeto de lei:
<::aminho do Oceano Pacífico, através da Bolí- a _seguinte redaçãol
via e do Peru.
· ·A) No art. 30: Inclusão do indso IX, com
·
·
Art.
159. A União entregará:
a seguinte redação: Então, sãO a5piraçóe5 e-realidades que nesf - do produto da arrecadação dos im"IX- Concessão de empréstimos às indúste instante o Governo da Nação, realmente,
postoS sõbre renda e proventos de qualtrias constituídas sob a forma de sociedade
quer estancar. São esperanças que o povo
quer natureza e sobre produtOs-industriaanónima com garantia de debêntures converde Mato Grosso do Sul não admite que__se
lizados, quarenta e sete por cento na sesíveís ou não, em ação."
desfaçam com a paralisação da Bacia do Praguinte forma.
B) No art. 40: Introduzir o parágrafo único
ta, com o arrendamento sem maior motivacom a seguinte redação:
ção, sem explicação suficiente para a socieAlín.@ c) -.e desejo-me reportar, Sr. Presi"Parágrafo único:
dade sul-mato-grossense, mato-grossense,
dente, especificamente à alínea c.
Fica expressamente proibida a utilização
para a sociedade brasileira.
"c) três por centõ; para aplicação em
dos_ recursos do FNO, FNE e FCO para emprogramas de finai"tciamento ao setor
préstimo ao setor público (AD. direta e indire·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souso)
produtivo das regiões Norte, Nordeste e
ta) e às Empresas Públicas."
-Nobre Senador Wilson Martins, é um consCentro-Oeste,
através
de
suas
instituições
C) No art. 60: Inclusão dos seguintes parátrangimento para esta Mesa, qUe acompanha
financeiras de caráter regional de acordo
grafos:
com tanto interesse o discurso de V. EX', cum-"Com
os
planos
regionais
de
desenvolvi"Parágrafo 20 - Os !e cursos dos fundos
prir o dever de alertá-lo que seu teÕ'lpo. já se
mento, ficando assegurada ao semi~árido
não poderão ser aplicados via linhas de crédiesgotou há_ 5 minutos. Peço que abrevie seu
do Nordeste a metade dos recursos desti- tos já existentes nos bancos administr~dores
discurso, pois ainda temos doi_s oradores ins- nados à região, na forma que a lei estabeou repassadores, os quais criarão linha de crécritos._
lecer."
dito próprias para aplicação dos recursos do
Fundo."
_
O SR. WILSON MARTINS -Agradeço
Na última quarta-feira, Sr, Presidente e Srs.
"Parágrafo 30- Caso haja necessidade paao nobre Presidente a ponderação que me
Senado[es,- a Câmara dos. Deputados aprovou
ra preservação do valai real dos recursos dos
faz, ela será obedecid~ prontamente, e a dilataprojeto de lei disciplinando, afinal, essa imporção ~r 5 minutos, deste pronunciamento enFundos, de aplicação no Mercªdo ElMnceiro
tante norma, dando-lhe, assim, a indispensáriquecido com a colaboraçã_o_ dos colegas que
de parte desses recursos, 95 retornos dessas
vel eficácia para a sua aplicabilidade, através_
aplicações constituem~se pã.trfmônio dos
aqui se encontram e que tro~eram subsidias _ das__ .ios;:it.lJições financeiras óficiais, sediadas
da maior importância para a sua ava1iaçào.
naque"Jã regiãO, especialmente ·o- Bàhco do ·Fundos."

ristas, à epoca, que as ferrovias deveriam aca~
bar porque o transporte rodoviário eram mais

Paransar·;

sr.

DIÁRIO DO CONG~SONACIONAL (Seção II)

Ablil de 1989

D) No art. 110: Dar _a Seguinte redação ao
parágrafo primeiro:
"Parágrafo 1

Q

-

O Conselho Superior de

cada um dos Fundos será integrado pelos seguintes Membros:
_
Segue, Sr. Presidente, a composição suge;.
rida pela Federação das Indústrias.

Acredito que, muitas dessas sugestões, que
chegaram também ao conhecimento dos representantes nordestinos, _especialmente
aqueles que integram a bancada cearense, já
passaram a integrar a proposta aprovada na
outra Casa do Congresso--e que foi remetida
na manhã de hoje· à Secretaria Geral do Sena:
do Federal. Naturalmente que se_ a Câmara
aprovou algumas dessas proposições, ao Senado será deferida a prerrogativa de examinar
as restantes para compatibilii:á-las com o espírito do Constituinte ao propor a redação que,
afinal, prevaleceu e que consta do art. 159,

da Lei Maior brasileira.
Ora, sr:PreSidenie, faze"rido pois esse registro, desejo apelar para as lideranças partidárias, e alguns líderes se encontram ainda no
plenário neste instante, a começar pelo líder
em exercido de nosso Partido, Senador Jutahy
Magalhães, para que, juntamente com as demais lideranças partidárias, num requerimento conjunto, privilegiem com o ritO" regimental
da urgéncia, essa matéria, que é de transcendental importância para o Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.

O Sr. Monso Sancho um aparte?

Permite V. Ex'

O SR. MAURO BENEVIDES- Com prazer.

O Sr. Afonso Sancho - Desejo, nesta
oportunidade, eminente Senador Mauro Benevides, juntar as minhas palavras às suas significativas observações sobre a aprovação
dess.e projeto de lei. Realmente temos dois
projetas: um elaborado, aqui no Senado, pelo
Senad~. Dlvaldo Suruagy e outros Parlament:.. .:5, e outro vem da Câmara, pelo Deputado
Firmo de Castro. O projeto do Deputado Firmo de Castro está realmente mais alentado,
parece-me que já atendendo parte dessas
considerações feitas pela Federação das Indústrias do Ceará, atrãvés do seu eminente
Presidente Luiz Esteves. Juntamente com o
üustre Colega, vamos fazer um trabalho agigantado, para podermos aprovar este projeto
o mais breve possível. Essé Fundo, conforme
preceitua a Constituição, tem grande neceSsidade de ser aplicado no Nordeste, especialmente neste ano, que tem sido atípico, com
pouca chuva no começo e muita chuva no
meio do período. Até agora, o que foi liberado
- e o foi por boa vontade do Ministro da
Fazenda - não atendeu à necessidade da
região. O meu desejo é o-do eminente_ Colega
Vamos fazer um esforço total para que o projeto seja aprovado o mais breve possível. MuitQ
obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES- Agradeço a V. EX', nobre Senador Afonso Sancho,
que traz assim o seu apofo e, espero, o da
lideranç-a da sua própria bancada, para que

obtenhamos, do Plenário do Senado Federal,
a- uri;J"ênda indispi:ilsável_à cipreciação desse
projeto, que, originário da CâiTtarã dos Deputados, aqui terá também a ele apensado a
proposição_ da lavra do nos_so eminente Colega Divaldo Suiuagy. -.
Acredito que a apresentação simultânea na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal
situou-se__n_y_m---ª__ Unha_ elogiâvel de estratégia
parlamentar, a fim de permitir que, numa conjugação de esforços, consigamos no menor
espaço de tempo possível, a regulamentaç~o
áesse Fundo Constítucional, permitindo que·
o -Banco do Nordeste do Brasil, o Banco da
Amazônia e o Banco ReQional, a_ ser criado
no .Ceritro-Oeste, - essas três instituições financeiras - tenham coi-retas diretrlzes para
orientar a--ãplic"ação desses recursos que decorreram de um trabalho muito bem articulado na Assembléia Nacional Constituinte.
Lerribfaría, nesse inStante em_que menciono
o art. 159, a súã -alínea ''C", a figura daquele
a quem V. Ex· sucede nesta Casa, representando o povo cearense, o Senador Virgllio Távora, que foi um dos _articuladores na formação desse bloco parlamentar, reunindo as
Bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
de que resultou· a inserção no texto da nossa
Le~ãgn8 deSse_ çlisgositivo que agora se busca Tegulamentar.
V. Ex', quando assumiu a cadeira de Senador
vaga de Virgilio Távora, empenhou-se,
de todas as formas, no Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte para que viabilizássemos aquela iniciativa que somente se positivará, através do projeto de lei apreciado pela
Câmara, acrescido com possíveis sugestões
que ainda possam vir a ocorrer no âmbito
do Senado Federal.

na

O Sr. João Lobo -

Permite-me V. Ex'

um apa'rte?

O SR. Mi\URO BENEVIDES- Com todo o prazer, nobre Senador João Lobo.

O Sr. João Lobo- Senador Mauro Benevides, V. Ex~ está sempre atento para problemas que interessam de perto à nossa região
e meu aparte neste momento era apenas para
me solidarizar com o esforço que V. Ex~ desenvolve no sentido de que seja dado um tratamento de urgência a esse projeto que está
aqui, do Senador Divaldo Suruagy, e vamos
ver se eles se encontram para um substitutivo
com o do Deputado Firmo de Castro e de
outros. É indispensável que esse esforço, que
essa junção-de forças da banc~da nordestina
atue, funcione para conseguirmos viabilizar
aquela regiãO, porque está acontecendo uma
coisa verdadeiramente lamentável, e V. Ex'
tem acompanhado como as coisas estão andando em todo o Nordeste brasileiro. Basta
dizer a V. Ex'- que até este momento, fim de
abril, a Sudene ainda não tem orçamento, o
Finar ainda não definiu um orçamento para
a·ãno ae 1989, e todas aquelas empresas que
vivem do Finar, que trabalham, que funcionam, que investiram esperando a cota-parte
do FinoÍ' Para a realização de seus projetas
estão em situação verdadeiramente vexatória,

Sábado

29

1627

porque o dinheiro se_ desfaz, se desgasta com
essa inHação que está acontecendo e os recursos da Sudene, como V. ~ bem sabe, não
são corrigidos. são pagos pelo valor nominal
da ocasião. De forma que todo o empresariado nordestino, e eu digo todo,_ V. Ex" bem
sabe que não deixa de ser uma verdade isso,
que vive subsidiado ou subvenslonado peJa
Sudene, que trabalha com o Finar, está numa
situação quase de calamidade, parado, sem
saber o qu-e vai acontecer no ano de 1989;
vez. que, em abril, já fmdo o primeiro trimestre
deste ano, não .se· tinha a defmição do orçamento_ em tomo do qual a Sudene tenta trabalhar. Então, nós queremos juntar o nosso
apoio às palavras de V. Ex" e convocar to_da
a bancada nordestina e nortista deste Senado
e desta Câmara para que presteÍ'nos mais
atenção ao que está ocorrendo neste País em
momento tão grave da vida_ nacional.__ como
o que atravessãmos. Era este o aparte que
queria dar a V. EX'
O SR. MAURO BENEVIDES- Expresso
a V. ~. nobre Senador João Lobo, o me_u
reconhecimento pelo apoio que V. EX' empfesta a-· esta minha sugestão submetida ao
exame das lideranças partidárias. V. Ex", atuando no âmbito da sua Bancada, o sr: Senador
Afonso Sancho, também, o fazendo em relação ao PDS, o nobre Uder do PMDB, Seriador
Jutahy Magalhães, com a sensibilidade de homem público e de nordestino, que é dos mais
destacados nesta Casa e os outros Partidos
que aqui se representam, todos, numa ação
uniforme, decidida, solidária, quem sabe, poderemos, já, na próxi111a terça-fe"ira voiãr a ur:gência e, conseqüentemente, o próprio projeto originário da Câmara dos Deputados, com
o acoplamento da proposta de autoria do nobre Senador Divaldo Suruagy. que guarda semelhança legislativa com o projeto concebido,
inicialmente, na Câmara dos Deputados e ali
alterado em decorrência de uma longa negociação com- as Várias lideranças que têm assento naquela outra Casa do Congresso Nadona!.

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES - Ouço
V. Ex" corri muito prazer, nobre Senador Mário
Maia.
O Sr. Mário Mala- Meu aparte é apenas
para dizer a V. Ex" que pode contar com a
solidariedade expressa da Liderança do PDT.
O SR. MAURO BENEVIDES - Muito
grato ao nobre Uder Mário Maia, que traz, assim, antecipadamente, com muita firmeza e
muita decisão, a adesão da Bancada do PDT
a esse regime de urgência que nós sugerimos,
neste momento, às Lideranças das várias bancãdas com assento nesta Casa.

O Sr. Chag~~ Rodrigues EJc!t um apãrte?- -- ~-

Permita V.
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Ouço

O Sr. Chagas Rodrigues -Quero dizer
a V. Ex'!, nobre Senador Mauro Benevides, que

tro do rito regimental da urgência, votemos,
já na próxima semana, O- proJeto originário
da Câmara dos Deputados que disciplina o
art.. 159, alínea •·c", da Carta Magna em vigor.

o projeto que está chegando ao Senado é _ E o apelo veemente que deixo consignado
em nossos Anais!
de importância vital para o Norte, o Nordeste
e o Centro-OeSte e o que afirinei, ontem, em
~ o meu_ apeiO, agora reiterado, às_ lideranmeu gabinete, a um ilustre diretor da Sudene, ças partidárias e aos demais Senadores com
Dr. Leónidas Alves da Silva Filho, eu, c_Om
assento nesta Casa Legislativa. (Muito bem!)
satisfação, quero repetir, aqui, a V. Exõ. No

momento, eu me encontro no exercício da
üderança do PSDB, de modo que, como nqr:
destino, como brasileiro e: em nome da Ban·
cada do meu Partido, digo, aqui, que os srs.
Senadores do PSDB também faráo o que for

necessário para que este projeto, em regiine
de urgência, seja aprovado com a maior breVIdade possível.
O SR. MAURO BENEVlDES -

Muito

grato a V. Ex•, nobre Senador ChagaS Rodrigues. Vejo que, na su_a manif~tação como
nordestino, e agora na condição de Líder da
sua Bancada, o PSDB, V. Ex'" junta a sua vai
e o .seu apoio à man_ifestação do Senador
Afonso Sançho, do PDS; do Senador João
Lobo, do PFL; do Sen~dor Mário_Maia_, do PDT.
Todos subscreverão, em nome das respeC~
tivas bancadas essa iniciativa. l~so tranqi:liiiza·
a todos nós, e, sobretudo, ao LíQer da minha
bancada em exerdc_iQ, o _npbre Sen~dor Jutahy Magalhães, que pessoalmente já _me tinha
expressado a sut:~ solidariecl_ad~~ ~ essa proposta. _S. Ex', que é, sem dúvida, uma das
presenças mais assíduas no Plenário d~ Senado e do CongreSSQ._cumpridor ~emplar dos
seus encargos parlamentares, já havia garantid.o a mim que tu__do faria para sensibilizar
os demais líderes de _bancada. a fim de que,
na semana entrante,_ pudéssemos aprovar a
regulamentação dos fundos_ ç~:mstituçioti.ais,,
favorecendo ao_t':l.~ Nordeste e ~entro-Oes~
te.
O Sr. Jutahy Magalhães- O seu desejo,
nobre Senador MaUro Benevid~ é reafirmar
o que já foi dito por V. Ex". A Bancada- do
PMDB não precisaria nem que outro t:~SSillas
se, V. Ex• mesmo, também, como Vice-LiCier,
poderia assinar, mas, se V. Ex" desejar a minha
assinatura, já estará dada.
O SR. MAORO BENEVIDES- Era indispensável, nobre Senador Jutahy Magalhães,
primeiro pela condiç_ão de nordestino de V.
Ex", de Uder da O)aior bancada nesta Casa
e,. no elenco das atribuições de nos~a repre:.
SE!ntação. V. EX' tem também a inCI:lmbênda
de examinar, detidamente, aquelas propostas
que deverão ser i~eridas_ na Ordem do p_ia,
neste c~so, numa combinação com as outi_as
forças parlamentares que se representam no
Senado da República. Estou convicto, Sr. Presidente Pompeu de Sousa, que V. Ext, como
membro da Mesa, presidindo neste in~tan.te
os nossos traba,lhos, nordestino, que o é, representando, com a maior dignidade, Brasília,
e servindo ao País, V. Ex' estimulará essa articclação das L\dei-ã_iiÇas, pemlitindo que, den-
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PROJETO DE LEI DO SENADO N•
DE DE
DE !989 ,
Dispõe sobre o resgate de títulos da
dívida agrária mediante compenSação
com pagamentos de tributos federais e
dá outras providências.

- O Congresso Naç_ional decreta:Arl 1c Os titulas da dívida agrária utilízados para desapropriação, por interesse social,
de imóvel rural que não esteja cumprindo sua
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
função social poderão ser resgatados median~ _Nobr~ Senador Mauro Benevides, como
te compensação com pagamentos de tributos
V,_D;! ~_todos 9-5 demais cOmpanheiros aqui
federais, além de negociáveis_ pelos seus deprésentes vêem, a proposta de V. Ex" promotentores.
veu a urUão nacional em tomo do Nordeste
Art. 2~ O disposto no artigo anterior apli·
e a uniãO interpartidária ein tomo do Nordeste.
cá-sé, igualmente, aos débitos inscritos, para
E eSre Presidente eventual sente-se profundacobrança, na dívida ativa da União, bem assim
mente solidário com esta posição, evidenteàqueles já ajuizados e dependentes de decisão
mente, fica até engasgado de não poder, dajudicial.
qui, apartear pa"i-ã dizer mais uma vez o que
Art. 3" Efetuado o re:sgate, nos termos
sempre teii'l dito: basta de soluções assjstendesta lei, o órgão fazendário cancelará o rescialistas no Nordeste! J:: preciso soluções na
pectivo débito e. quando for o caso, fará, dO
base do investimento e não do asslstencialismol Basta de SoluÇões circunstanciais e não · fato, a devida com_unicação à autoridade judi~
ciária competente.
substanciais! Basta de soluçôes conjunturais
- Art. 4o O Poder Executivo regulamentará
e n_ão estruturais!
esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contado
de sua pUblicação.
__ o;;_~·_PRESJD~_WompeudeSousa)
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de
- Cóncedo a palavrã ao-nobre Senador Leite
Chaves.
sua publicação.
..
:Art. 6~ Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR.LEITE CHAVES (PMDB- PR Pro·
nurrcia o seguinte discurso.) Sr. Presid.ente,
Jusiificação
_nesta sessão matinal, encaminhei à Mesa, o
t inadmiSsível que a União emita títulos vaqual já foi lido, um projeto que dispõe sobre
lorizados apenas para uma destinação, tanto
o resgate de títuloS da-dívida agrária, meaiahte
mais quanto, no caso do art. 184 da ConsticOmpenSação, corri o pagamento de tributos
tuição, eles configuram uma indenização paga
federais e dá outras providências.
ao desapropriado, devendo ter a rn.esma utili·
Os títulos emitidos pelo Governo, que o foda de que a moeda e não seiVir de uma espécie
ram com tanto alarde, de que seriam resgade "vale", semelhante àqueles emitidos por
tados prontamente e de que não sofreriam
pessoas naturais.
desgate, já não têm nenhuma expressão de
Seria absolutamente iniquo se tais títulos
valor no mercado, a ponto de os bancos não
não servissem para pagamento de 0brigações
os descontarem, e se o fazem é por valor irrisó~
tributárias, justíssima tal compensaçãL.
rio -- com desâgio, é o que me informa o
Vamos mais longe e propomos que esses
Sena:dor João Lobo, de 60%. Então, Sr. Presititulas sejam livremente negociáveis pelos
dente, i~o é desmoralizante para o Governo.
seus detentores.
JJma das causas que levaram a haver um
Sala das Sessões, 28 de abrij de 1989.~
retrocesso na Constituição foi exatamente esLeite Chaves.
sa de desapropriações. O Governo efetuava
Sr. Presidente, o projeto tem este alcance
a desapropriação, depositava um valor irreal,
como percentual áo" -pagamento. e nunca o . e esta finalidade. Os títulos estão erodidos.
Há pessoas que, em razão de desapropriação
concretizava totalmente, a ponto de a própria
de valiosos imóveis, receberam aqueles título_s
sociedade do setor rura1levantar-se e consecom- a promessa legal e enfática do Governo
Súir-uriúetrócesso. Então, aquilo que era trai1de que eles teriam v~lor_ e expressão, e os
qüilo no Diretório Administrativo do Brasil, e
títulos nada valem. Sequer os juroS estão senfora do País..._- de que a desapropriação não
do pagos. Acho que essa luta, é oportuna,
ensejava discussão, cabendo ao desaproe a Casa será multo sensível ao projeto. Espero
piiáfido apenas discutir o preço, passou a ser
que, em razão dos seus fundamen,tos, breve
até motivo de questões e de resistências. Tanele haverá de se tornar lei. (Muito bem!)
to o é que,· sendo produtiva a proprledade,
não pode, sequer, hoje, haver a d.esapropriaO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ção. Resultado: o ínteresse particular_ passou
""-Concedo a palavra ao nobre Senador Mena preterir o Interesse soCial. Ora, se não tomar~
des Canale.
m~ ª'_guma providênciã, de sorte a que os
títulos_ passem a ter certo_ valor de inere.ado,
O SR. MENJ)ES CANALE- (PMDBentão a desmoralização do Estado será total.
MS. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PteO projeto -é sintético e está redigido nos
sidente, Srs. Senadpres, honrado pela desiggguintes termos:
nação de V. Ex' e devidamente autorizado pelo
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Senado Federal, atendi ao convite dirigido a
essa Presidência pela Embaixada da República do Iraque (doe. 01) e estive naquele país

entre os dias 29 de março e_ 3 de abril, para
assistir às eleições para a Assembléia Naci~
nal, realizadas no dia 19 de abril.
Encontravam-se no lraque, segundo Ci jornal The Baghdad Observer, editado em inglês,

cerca de 400- convidados, entre parlamenta-

res, políticos, ex-Ministros de Estado e pessoas
de destaque de quase todo -o mundo, além
de mais de uma centena de jornalistas. Os
partidos políticos brasileiros- PMDB e o PDT

estavam representados, respecttvamente, pelo
Deputado Darcy Deltas, do PMDB do Pará,

e pelo Prof. Bayard Boiteux. da Seção Regfonal
do PDT do Rio.
No dia 29 de abril, pela mãnhã:, os Convl~
dados estrangeiros assistiram a urna conferência do Sr. Izzat lbrahim, Vice-Presidente do
Comando da Revolução e Presidente da Comissão Suprema das Eleições para a Assembléia Nacional. E1e deu explicações sobre o
sentido e o mecanismo das eleições.
Pela terceira vez, desde a queda da monarquia em 1958 - seguida de um período de
conturbação política que se estendeu atê 1968
- os iraquianos estavam sendo chamados
a eleger o seu Parlamento. A primeira foi em
1980, quando começava a guerra com 6 Irã,
a segunda em 1984, em plena QU:erra;eagora,
outra vez, meses depois da cessação das hostilidades.
As eleições de 1989 reVeStiam-se, porém,
de caráter especial, razão pela qual foi convidado aprecl8vel número de observadores estrangeiros.
O Iraque, como assinalou o Sr. Izzat lbrahim,
está empenhado num processo _de abertura
política. Ao novo Parlamento caberá "ratificar"
a nova Constituição, em elaboração no Ministério da Justiça. E1a instituirá no país um sistema multipartidário e aumentará os poderes
do Parlamento, que poderá votar "moção de
desconfiança" em relação a qualquer Ministro
e até em relação a todo o Gabinete. "Num
outro estágio- disse o Sr. lzzat lbrahim O Presidente da República será eleito diretamef't"" P responderá perante o povo e não
mais perante o partido ou o Conselho de Revolução, que será dissolvido."
Aquele país não possui, ainda, uma estrutura de regime democrático, como conhecemos no Ocidente. Depois de um período de
grande instabilidade política, que foi de 1958
até 1968, assumiu o pOder um Comando Revolucionário do Partido Socialista Árabe Baath, o qual tinha nominalmente à frente o
Gen. Ahmed Hassan AI-Bakr, mas era de fato
liderado p-or Saddam Hussein, Presidente da
República desde 1979. O Parlamento, embora
funcionando desde 1980, era constituído quase que apenas pelo Partido Socialista Árabe
- Baath - , urnas poucas cadeiras eram ocupadas pelo Partido Coinunfsta e por-partidos
representantes dos curdos, habitantes do norte do país, tendo poderes reduzidos.
O novo Parlamento deixou de ser expressão
desse tipo de orgcmizaçã--o partidária. Os candidltos não foram indicados por partidos polfti-
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cos~ Qualquer pessoa, segundo o The Baghadãd Observer, podeia candidatar-se, desde
que preenchidos os seguintes requisitos:
1 -ter mais de 25 anos de idade;
2-- saber ler e escrever;
3- ter contribuído para _o esforço de guerra, como combatente, doador de dinheiro ou
ouro, ou autor de obras intelectuais relackr
nadas com a guerra.
O sistema de eleiçãO é distrital. As 250 ca- _
delras do Parlamento, unicameral, foram distribuídas por 59 distritos nas 18 províncias
iraquianas. Para o pleito eleitoral se inscreveram 952 candidatos, dentre os quais 62 rnu~
lhe-res. Em cada distrito, os ~leitores podiam
votar em quatro ou cinco candidatos - dependendo do número de-Cadeiras - a Serem
es_colhidos dentro de uma lista_ que variava
de 11 a 25 nomes. Os candidatos foram proibidos de gastar dinheiro próprio com a cam"
panha eleitoral. Esta foi toda custeada pelo
Estado e cOnsistiu na impressão e distribuição
de alguns poucos cartazes e na divulgação,
pela imprensa, rádio e televisão, de fotografias
dos, caodidatQ:;; acompanhadas de sucintas
biografias. Tudo, segundo o Presidente da Comissão Suprema das Eleições, para assegurar
a isonomia na propaganda.
No dia da eleição, os convidados __es_trangeiros. divididos em grupos, foram levados
a várias seções eleitorais, na Capital, Bagdá,
e nas principais cidades do norte e do sul
do país, como Mossul e Basra. Os eleitores
apresentavam-se diante de um mesário (documento no 02), que conferia seu nome numa
listagem de computador e entregava-lhe uma
cédula oficial (doe, 03) com os nomes_ dos
candidatos para ele marcar com Um "xis" os
de sua preferência. Haviam cabinas indevassáveis, porém, nem sempre utl1izadas pelo
eleitor, para o fim devotar. O eleitor, freqüentemente, fazia suas escolhas recebendo sugestões de amigos e de pessoas da famma (doe.
n9 04).

vemo de levá-lo a(liante. Fica criado certo
compromisso internacional.
Por sinal, o Iraque está promovendo uma
reforma, também, no plano económico. Depois de ter avançado muito no setor de estatização, a partir de 1968. O Governo tem agora
procurado incentivar a iniciativa privada, em
busc:a de maior eficiência.
O país, apesar da guerra de oito anos com
o Irã, parece bem. Não há dados disponíveis,
nem nos meros diplomáticos, mas a aparência
é de tranqüilidade na população e a cidade
de Bagdá, onde não se vê sinais de guerra
- a não ser pela presença de artilharia antiaé~
rea em cima de alguns prédios e o reforço
da segurança em áreas militares - surpreende por muitas constrUções novas e modernas,
inclusive seu aer_oporto internacional.
O Brasil, como se sabe, tem estreitas relações com o Iraque. Algumas obras _expressivas, a cargo de empresas brasileiras, tiv_eram
de ser interrompidas devido à guerra, mas as
informações são que estão para ser retomadas.
-A Embaixada brasileira. no Iraque, tem_esta"
do sempre atenta aos interesses do Brasil. A
propósito, ·aevo ressaltar a atenção que nos
foi dispensada pelo Sr. Embaixador Mauro
Couto e p_elos demais funcionários da Representação diplomática brasileira naquele país.
Era o relatório que entendi caber-me fazer,
dessa nossa missão que desempenhei, como
representante do Senado Federal, por ocasião
_4a realização das eleições para a Assembléia
· Nacional do Iraque.

Um fato que chamou a atenção dos estrangeiros foi a quantidade de mulheres exercendo
o direito d"e voto, muitas delas com aqueles
trajes negros próprios de quem professa o
islamismo, religião d~ 95% dos iraquianos.
Esse é certamente um Í'eflexo do esforço de
modernização visivelmente empreendido pelo
Governo do Iraque. Embora se yeja poucas
mulheres andando pelas ruas, como em ·ou·
tros países de população mulçumana, a mulher tem tido crescente grau de participação
na vida do pafs. São vistas dirigindo automóveis ou exercendo as mais variadas profissões.
São médicas, enfermeiras, repórteres, apresentadoras de televisão ou empregadas _em
recepções dos luxuosos hotéis de Bagdá ou
em agências de aviação. Das 62 candidatas
ao Parlamento, nada menos que 27 foram
eleitas_
É difícil prever como evoluirá esse processo
de democratização do Iraque. Mas, o fato de
terem sido convidados tantos observadores
estrangeiros e jornalistas de quase todo o
mundo para presendar as eleições do dia 19
de abril, parece indicar firme propósito do Go-

Exmo.Sr.
Senador Nelson Carneiro
MO Presdiente do Congresso Nacional.
Brasüia-DF

DocuTi1entos a que se refere o Sr. Mendes Canale em seu discurso:

EMBAIXADA DA

REPÚBUCA DO IRAQUE
BRASÍLIA
BRASIL
NG-26-3-89
Ao

Excelência,
Cumprimentando atenciosamente Vossa
ExCelência, e partindo das relações de amizade e c_ooperaçào que unem nossos dois países e povos, tenho a honra de transmitir-lhe
convite formulado pelo Sr. Izzat lbrahim, VicePresidente do Conselho do Comando da Revolução e Presidente da Comissão Suprerri"a
das Eleições da Assembléia Nacional do fraque, para que V. EX pessoalmente, ou um
representante: do Congresso NaciOnal da República Federativa do Brasil, visite o Iraque
para conhecer, ln Jac-o,- o -processo-das eleições da Assembléia Nacional (Parlamento) do
Iraque, que se realizarão em primeiro de abril
de 1989.
··
·
O período do convite, incluindo a chegada
e a partida, é de 29 de março a 3 de abril
de 1989, ao tempo em que solicitamos um
pronunciamento de V. Ex" SObre o convite numa data não posterior a 18 de março de 1989.

-----,---~
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Aproveito a oportunidade, Sr. Pre:sjdente,
para expressar a V. EX' os protesto .de minha
elevada estima e cooslderj:lção.

Abril de 1989

Aten<iosam_gn_te-- Qai~ TawDq AI-Mukhtar.

Embaixador.

Brasüia,

de março de 1989

whfch carne after lraq emerged victorious in
the war that lasted ne.arly eight years.
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The poJI, the third since 1980 and the first
sirice the August 20 ceaSefire in the lraq- lran
wat, is being held in an atmosphere of peace

~~-

The poll is also being held amid new measur:es to further promete democracy in t:Q_e
country. The lraqi Leadership has recen.tly decided to allaw the fonnatian af.new politicai
parties as a permanent constitution is being
drafted.

A referendum \llill be held to vote on the
new c:onstit1..1Pon.
Last week:, the Revolution Command Council abolished a number of decrees which were

issued ,during wartime as part of measures
to lift restrictions to individual freedoms.
More freedom of the preSs is also enVisaged

.'

in the new democratic measures.

ln Saturday's poll, more than 900 e&nâidates
wilt contest the 250 seats af the Natianal Assembly in 59·constituencies in the 18 provínces of the country.

'

...

The govemment has invíted more. than 400
dignitaries from ali over the world to observe
the potlê .. The visitors indude prominent figures, farmer ministers and sel)ior parliamentari.ans in many countries of the world. (See
alsop. 2)
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30-3-1989

_

-10 A.M. Meeting with Mr. !zzã"t lbrâhim
the Head of the High Committee Supervising
the. E1ections _pf the Nat!onal Assembly.
-4 P.M. A tour in Baghdad, and visiting:·
1 - Saddam's Centre For Arts:

2- The Museum.
- 8 P.M. Dinner party given by the Minister
of Foteign Affairs.

31-3-1989

Leaving to the Gt;»vemorates
- Basra (cíty of the. cl'ijes), Nít;t!va, Aítaat
meem.

1'-4-1989
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Elgltt mUHon lraqls go to polis today

Baghdad, March 31

By staff reporter
More than eight million lraqis goto the polis
on Saturdayto elect a new 2_50 member Nationa1 ASsembly (Parliament}.
-

Leavlng to the Govemorates
hok ...

Karbala, Al-Najaf, Sulaimania, Arbil, Duthem retuming at night

Wltnessing the course of the e'ections
2-4-1989
Returning from the Govemorates

Basra (CitY Of the cities), Niniva.. Altaa'meem
-7 P)1. Fashion Shaw at tl)e Iraqi Fashion
House.

~

3-4-I9a9
-Departure
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-

BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, sente-se no Pals um
falta de direção! Ninguém sabe que rumos
o Brasil vai tomar. Esta falta de orientação

é particularmente sentida em relação ao setor
energético. O cidadão se sente inseguro; e
enquanto consumidor, confuso na hora de tomar decisões. E um dos exemplos mais patentes é a incerteza reinante no setor de combustíveis líquidos: não se tem idéia de como vão
evoluir os preços do diesel, da gasolina e do
álcool e o consumidor não sabe como escolher seu automóvel, desconfiando das promessas feitas pelas autoridades.
O Brasil carece, em primeiro lugar, de um
política integrada e permanente para todos
os energéticos. Sw-gem com alguma regula~d~de planos de longo prazo para o setor,
mdicando o papel das diversas fontes, de co-

mo se inter-relacionam, os investimentos necessários etc... Entretanto, não passam de planos. Na realidade, a política para o setor é,
principalmente, movida por estrangulamentos
de curto prazo e dificuldades externas ao setor..
No.segundo choque do petróleo, em 1979,
por exemplo, a Comissão Nacional de Energia
estabeleceu para si 3 principais objetivos:
1 -incrementar a produção de petróleo
nacional;
2- fJXar diretrizes visando à racionalização
do consumo - conservação de energia;
3- substituir os derivados de petróleo por
outras fontes de energia.
Flca bem claro que a grande preocupação
era contornar a crise provocada pela escassez
e oS altos preços do petróleo. Não se tratava
de uma política propriamente dita, e sim de
uma reaÇ,áo à crise. E assim tem sido sempre.
Há seguidas alterações nos preços relativos,
ora incentiVando uma fonte, ora apoiando outra, ao sabor_ das sJbJações conjunturais. Por
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isso falta clareza, equilíbrio, firmeza e continuidade nas diretrizes..
Por outro lado, as grandes estatais do setor
têm visto sua rentabilidade prejudicada, ou atê
mesmo comprometida, por políticas míopes
d~ curto prazo; mantém-se baixo o preço do
óleo diesel e do Gl.P sob o pretexto- de não
sobre~arregar as famflias de renda mais baixa;
as tarifas de energia elétrica não são reajustadas, em termos reais, sob a alegação de
que realimentariam a inflação.
As autoridades também erram pelo fato de·
não precatarem se libertar dos padrões internacionais de consumo energético. O planejador da política económica e energética praticamente não questiona a previsão de se manter constante ou até mesmo elevar o consumo
per capita de energia, até atingir os patamares
de consumo dos países desenvolvidos. Mas
este não é um parâmetro imutável, que deva
ser aceito passivamente e atendido a qualquer
preço, sem considerar a realidade específica
do nosso país.
O êxodo rural tem transformado anualmente centenas de milhares de familias brasileiras
que praticamente não consumiam energia:
em consumidores de energia elétrica e, sobreM
tudo, em usuários de combustíveis líquidos
de padrões urbanos. Se o êxodo rural fosse
contido, o Brasil poderia conter a expansão
da demanda energética convencional, pois há
muitas alternativas para se elevar o padrão
de vida no meio rural mediante. o uso racional
de fontes alternativas de energia, tais como:
aproveitamento de pequenas quedas de água
para geração de energia elétrica; utilizaçao da
energia solar para aquecimento de água; processamento de rejeitas agrícolas para produção de gás de cozinha etc.
O Brasil carece, também, de wn maior esforço para se libertar dos modelos energéticos
dos países desenvolvidos. As iniciativas no
campo da energia solar e da biomassa são
ainda tímidas. Não se pode continuar concentrando os escassos recursos de investimentos
para o setor energético de modo incompatível
com a dotação de recursos naturais do País.
Ê. preciso igualmente dar mais ênfase à pesquisa referente às fontes de que dispomos
ao invés de manter o desenvolvimento tecnológico atrelado ao dos países industrializados,
que têm outros recursos e outras prioridades.
O setor energético hoje, no Brasil, re"Ssente-se de quase toti'll falta de orientação. E isso
é muito grave porque os investimentos nesse
setor são sempre de longa maturação. Se não
háinvestirnento feitos hoje, por causa da incerteza reinante, dentro em pouco .estaremos sofrendo racionamentos que não poderão ser
contornados sem aguardar o prazo de naturação dos investimentos. Na crise que resultará,
as autoridades provavelmente criarão novos
planos emergenciais, que não resolverão o
problema de fundo e ainda agravarão o clima
de incerteza.
Em conseqüência de tantos anos sem firmes dlretrizes, os s~ores petrolífero e elétrico,
só para citar os de.rnaior peso, praticam hoje
preços incompatíveis com a realidade setorial
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resultando incerteza nos investimentos

DIÁRIO DO -coNGRESSO NAOONAL (Seção II)
futu~

ros, e prejuízo da rentabilidade.
O setor de _co_mbustíveis líquidos, principal
foco da crise ener_gética que o Brasil tem atraM
vessado nos últimos anos, está altainente deM
sequilibrado. A gasolina vinha tendo seu __cOn-

surno desincentivado para viabilizar o álcool,
enquanto o óleo diesel e o GLP eram subsidiados, !e'l,(ando ao uso aotieconômic:o.

O resultado é que, apesar da expansão dos
limites técnicos da estrutura de_ refino do p_etróleo já haver atingido o máximo, mantém-Se

alta a ne_cessfdade de importar petróleo para
atender a demanda de diesel e GLP, enquanto
que o excedente de gasolina é exportado com
dificuldades.

Numa perspectiva de longo prazo,_ o proble-

ma é igualmente sério. O setor está dividido
entre aqueles que querem substituir o petróleo
o mais rapidamente possLve\ e os que querem
explorar o petróleo o mais intensamen~ possíveL O primeiro grupo acredita que o petróleo
é um _recursos que logo se esgotará, no Brasil
e no mundo, e por isso substitutos devem
ser buscados rapidamente. O outro grupo
considera que o fantasma da exaustão do petróleo não passa de pessimismo e que o Paí~
deve investir madç_amente na exploração de
suas reseJVa.s, e atribuir importância apenas
secundária à substituição por fontes renováveis. Na melda em que Governo não se posiciona c:laramente, não define com firmeza o
futuro papel do petróleo micioPal, comO pode
se esperar que o setor se desenvolva com
tranqüilidade?
O setor elétricç, -~nq~ que fundamentado
na hidroeletricidade, recursO de que ã País
detém um dos maiores potenciais economicamente exPIOfáVeis do mundo, enfrenta graves dificuldades e um enQrme_ desafio: o de
afastar o espectro do racionaffiento:
Para atender uma demanda c:rescente, cuja
expansão foi estimada pelo Plano ~01 O, da
Eletrobrás, na faíxa de 7,2% a.a. em 1990,
6;3% em 1995,5,4% em2000,5,0% O,m2005
e 4,3% em 2010, fÓ_i apresentado Uljl ~mbi
cioso programa de investimentos, d~ cerca
de 14 bilhões de dólares (a preço~ de'· 1986}
para o período de 1987 a 1996. A rriédio prazo,
prevê-se a instalação_:de 399 grupos hidrogeradores, perfazendo cer1:a de 59.'000_ MW.
Com relação às obras de geração, diferentemente do que o<:O.ni~ no pasSado, quando
era construído um pequeno "número de grandes usinas, o Programa prevê 30 a 40 novas
obras para cada um dos próximos -qüinqüênios, em sua maioria usinas de médio po~e.

Ocorre que a capacidade de investim~nto
do setor está duplamente enfraquec::lda. As tarifas defasadas diminuem progressivamente
as condições de autofinanciamento. E o a-ovemo, a cada ano, <::orta-ihe oS re<::ursos- emfunção de políticas de c:ontenção de despesaS.
Além disso1...,o ônus do $.er:viÇQ da dívida do
setor elétricO é tamanho que compromete seriamente os investimentos em expansão. Trinta por cento dos rec;_urso~ totais~~ dissipado~
no serviço da dívida.

Em 1988, por exemplo, a Eletrobrâs pretendia investir US$ 5,5 bilhões mas o total não
deve ter ultrapassado OS$ 4,5 bilhões. Conseqüentemente, 7 obras de geração tiveram seus
inícios cancelados e-10 outras tiveram que
atrasar ainda mais seuS cronogramas. Os prejuízos pa·ra o País são vultosos,-p-ois além de
protelar a entrada de r~tas e implicar o pagi:lmento de mais juros, repres~ntam uma
ameaça de estrangulação do processo de desenvolvimento econômico. O próprio Presidente da Eletrobrás, Mario Bhering, admitiu
que o racionamento será inevitável dentro dos
próximos 4 a 5 anos. O risco de déficit em
1993 deverá ser de 7% a 8% em todas as
regiões do País, enquaittO o limite coitsidéré'ido
aceitável, ainda que perigoso, não poderia ultrapassar 5%.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o País já não
ãdmite a perrnanênda desse clima de_indefiniçâo. Toda a população- consumidores e
empresários - reclama diretrizes firmes e o
respeito aos programas estabelecidos.
,
O Governo precisa defmir logo qual será
ou quaiS serão os combustíveis líquidos que
sucederão ao petróleo, mesmO que a s.ua
exaustão demore ainda um pouco e a substituição possa ser feita g'radualmente~
-As vezes se dá tanta ênfase à energia J1idroelétrica que se tem a impressão de que ela
poderá resolver grande parte dos estrangulamentos energéticos do Brasil. E importante
lembrar, no entanto, que à luz da tecnologia
disponível hoje, o limite de substituição de_outrâs form·as de energia pela energia elétrica,
rTü~Smo· nos países desenvolvidos, situaMse
próximo de 30%. E quando o potenciai hidroelétrico c:ompetitivo se esgotar, por volta de
2015? Deverá então a eletrkidade_ ser gerad~
em termoelétricas, como propOe o- Plano
2010?
Há que se exig[r do Governo Federal diretri2:es sobre a composição do balanço energético na<::ional a médio e longo prazos. Há que
se exigir definições a respeito do nível e da
orientação das pesquisas sobre geração e
aproveitamento energético. E é igualmente
imprescindível que o Governo passe a respei·
tar os programas de investimento do setor,
sob pena de provocar graves racionamentos
futuros. Têm: que sei' obedecidos os orçamentos anuais e_os planos de médio e longo prazos
de investimento. No c:aso elas hidroelétricas,
tem que se cumprir o crÓnograma não _só
para construção de novas usinas mas, também, para as obras de transmissão e distribuição de energia.
Tampouco. se pode admitir Que os preços
no setor permaneçam tão desequilibrados e
defasados. Não é com o sUbsídio ao gás de
Cozinha ou -à e1etricídade que ·se vãO aliviar
os efeitos da pobreza ou assegurar~ competitividade das indústrias de produção de alumínio- no Brasil. Tudo que Se- Conse,guirâ é prejudicar ainda ITiaiS a produção dessas importantes fonteS energéticas.
E como ficam os programas de conservação? O_Programa de Conservação de_Eneygia Elétrica (Prqcel), criado em finS de 198?,
representa apenas um passo ainda muito tími-
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do. Os (JS$ 20 mi_lhões gastos com o Programa certamente nêí.,o produzirão o irT!pacio requerido c:om a urgência ne<::essária. Desde
1979, pelo menos, a- Comissão Nacional de
En_ergia ·colocou ã- ConservaÇão cóTnõ el_emento prioritário da política energética. Até.
hoje, entretanto, pouco se tem feito para conter o crescente desperdício.
Sr. Presidente; Srs. Senadores.._ Pt:edsamos,
unidos, reclamar insistentemente do Governo
Federal apoio e políticas claras para o setar
energético. Ele já é tão c:astigado pelas incertezas econômlcas e políticas internacionais.
Procuremos pelo menos garantir-lhe um mfni_mo de .estab,ilidade interna, pois sem uma
orientação seg1,1ra, _a incerteza só aumentará
e o_ setor não conseguirá cumprir seu papel
de viaQilizar o desenvolvimento.
O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa)
O Sr. Senador Jutahy Magalhães enviou
à- Mesa projeto,-cuja tramitaçãO, de acordo
.com o disposto no art. 259;
a, III do Regimento Interno, deve ter início na hora do Expediente.
A proposição será anunciada na próxima
sessão.

-

m.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Lembro aos Srs.. Senadores gue na próxima
segunda-feira, dia }9 de Il)aio, não haverá sessão do Senado nem expediente de sua Secretaria, por ser aquele dia feriado coinemorativo
do Dia do Trabalho.
O Senado voltará a se reunir em sessão
ordinária na próxima terça-feira, dia 2 de maio.

COMPARECEM MAIS_ QS SRS. SE;NADO-

RES:
~rio Maia - Aluízio Bezerra - N~l?or JÇI:- nior -Leopoldo Peres - Carlos De'Carli Áureo Mel\o- Odacir Soares- Ronaldo Aragão - Almír Gabriel - Jarbas Passarinho .:...._
Carlos Patrocínio - Antonio Luiz Maya João Castelo -Alexandre Costa -João ~bo
- Chagas Rodrigues - -Nonso Sai1cli~~
Cid Sãbóia- de Carvalho - Mauro Benevides
- Raiinundo Ura - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor - Albano Frail.cO - Louri_va1
Baptista - Ruy Bacelar - Gerson Camata
-João Calmon- [tamar Frcinco--Sevetõ
Gomes-- Fernando Henrique Cãrdoso[ram Saraiva - Márcio Lacerda - Mendes
Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves - Dirceu CarileiÍ'o
-Nelson Wedekin -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
A Presidência designa para a Ordem do
Dia da Ses~são Ordinária de terç:a-:feira, às__ 14
horas e 30 minutos, a seguinte matéria:

-

1
Veto Parc:ial

PROJETO DE LEI DO DF N' 5, DE 1988
(Art 4?, in fine, da Resolução no 157, de 1989)

Vqtação, em \uffio -Ó~ic:o, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do UF no 5, ~e_1988,
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que dispõe sobre os vencimentos dos Conselheiros, Auditores e Membros do Minh;;(ério Pú-

blico do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Parte vetada: art. 49
O SR. PRESIDENTE _(Pompeu de Sousa)
- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se "sessão às 11 horas e 48
minutos.)

DISC(JRSOPRONGNC!ADOPELOSR.
LEITE CHA 1-ES NA SESSÃO DE: 27-4-89
E: QaE, ENTREGaE A REVISÃO DO
ORADOR, SE:I?JA PC/BUCADO POSTE-

RIORMENTE.

.

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pronuncja o seguinte diSCurso.)~ Sr. PreS"idente,
Srs. Senadores, ontem, no final da tarde, em
caráter de urgência, o Presidente d_a Comissão

de ConstituiÇão e Justiça, Senador ad Sabóia
de Carvalho, cometeu-me a tarefa de relatar
. três projetos em andamento naquela Comissão a respeito da regulamentação do direito
de greve.
Um desses projetos é de autoria do Senador
Jarbas Passarinho, outro é do próprio Senador
Gd Sabóia de CarvaJho e o outro do Senador
João Menezes.
Hoje pela manhã, apresentei à Comissão
o meu parecer. Ao invés de fundi-los, porque
seria muito dificil conseguir unidade harmõnica em processbs tão díspares, optei por wn
substitutivo, mas que não fosse da minha autoria e sim da própria COril.issão, a Comissão
tomaria a iniciativa de apresentar ~se projeto
de lei ao Senado, porque sendo dela teria mais
autoridade e rapidez de trâmite não só no Senado como na Câmara.
E se justifica i-sso.--sr. Presidente, porque
o próprio Presidente da República, ontem,
convocou Ministros dos setores económicos
e de segurança para tratar do problema da
greve. Ontem mesmo eu fiz um dfscurso, com
a presença de centenas de funcionários aqui,
sobre a greve do Banco do Brasil. Nos mesmos, no Congresso, não podemos _acoimar
de excesso qualquer setor ou segmento social
que ultrapasse os limites da greve que a Constituição hoje assegura como dire"ito, porque
nós tínhamos o direito e o dever de sua regulamentação.
Acho que satisfaz plenamente e o Congresso se antecipará ao próprio Presidente da República nessa responsabilidade_ que_ é nossa
e o caso é de inafastável urgência. Digo de
antemão que_ os projetes que me vieram ao
conhecimento e à relatoria são projetes bons,
muito bons. Isoladamente, todos poderiam regulamentar a matéria, sendo que o do Senador João Menezes nós não consideramos, porque _trata da greve no setor público e, como
se sabe, a greve dos funcionárioS públicos é
tratada por lei complementar e não por lei
ordinária, como os dois outros.
ESse pi"ojeto segUramente chegará a plenário e para ele peço a atenção da Casa. O Senado não pode ficar omisso, porque tivemos
grande empenho, do quaJ sou testemunha,
no sentido de assegura~ na Coi:lstltuição agre-

ve, em toda a plenitude, mas sem que hou-vesse a cessação ou a eliminação das responsabilidades que devem adotar os grevistas.
, O Sr. Jarbas Passarinho ~um aparte?

Permite V.

O SR. LEITE CHAVES- Pois não, nobre
Senador.
O Sr. Jarbas Passarinho- Eu fico rejubilado_ de ouvir a noticia que V. Ex" nos está
dando, porque tão pronto começaram os nossos_trabalhos, neste ano legislativo, apresentei
esse projeto. Claro que eu não tinha a intenção
_de fazer_ um projeto perfeito, acabado, que não
tivesse possibilidade de receber qualquer tipo
de emenda que o aperfeiçoasse. Infelizmente,
o nosso Regimento Interno demorou muito
a ser aprovado, mas ainda assim o aprovamos
anteS-do da Câmara e com isso, as comissões
nao-s-endo constitUídas, o projeto ficou aí, hibernado. Tenho a impressão que me cabe
dizer que de algum modo eu teria autoridade
para apresentar um projeto dessa natureza,
porque os nobres pares hão de estar lembrados que, como COnstituinte,- fui à tribuna defender exatamente esse direito que hoje se
contêm no texto constitucional. Mas, justamente neste texto, nós ressalvamos o problema doS_-ªbusos e, levando o _direito de greve
às atividades_ essenciais, caracterizávamos
também, por seu turno, a obrigação dessas
necessidades serem mantidas funcionando,
até sob a responsabilidade dos sindicatos, para evitar que houvesse o colapso de luz, de
água e de outras atividades essenciais. O projeto, portanto, não poderia ter a pret~nsão,
qtie seria absolutamente inadequada e descabida, de limitar aquilo que o texto constitucional já assegura; ao contrário, seria de extrema importância que se caracterizasse o que
é o .abuso. No projeto que apresentava, eu
salientava, por exemplo, como abuso o problema do j)fquete agressivo. Estamos vendo os
jornais publicarem sistematicamente o "arrastão", que significa tudo, basta pensar na palavra: são as pessoas que, estando comandando
greve, entram nas fábricas, oficinas e locais
de trabalho para arrastar lá de dentro aqueles
qUe estão trabalhando. lsso é uma violência
contra o direito do trabalho, não tem sentido.
Por outro lado, a ocupação do imóvel, da fábrica, do local de trabalho, como tivemos oportunidade de ver na televisão, pessoas até encapuzadas para fazer isso, evidentemente não
fortalece a garantia do direito de greve. Sei,
inclusive, que quando fiZ essa defesa na tribuna da Constituinte fui mal interpretado por
áreas patronais brasileiras, a ponto de ter tido
a alegria de verificar que, de zero a dez, eles
me deram grau dois, exatamente porque tinha
defendido o direito de greve, o que me parece
wna falta de sensibilidade tnuito grande. Taivez nem tão grande, porque o direito de greve
OQ_~rasil só entrou na Constituição de 1946,
quando, pela primeira vez, admitiu-se esse direito. Então~ quando V. EX', como jurista, teve
a oportunidade, para nós muito grata, de consolidar esses projetes, venho ao encontro da
opinião de V. Ex.', nç> sentido de dizer exata-
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mente que nós deviamos nos antecipar, porque o Governo já pensa em mandar uma medida provisória a mais nesse sentido. Se nós
pudéssemos nos antecipar, seria interessante
cumprirmos o nosso dever, porque o Governo.
no momento em que manda uma medida
provisória dessa natureza, está denunciando
clãramente a ausênda, a ineficiência e a falta
de zelo do Parlamento, que deve ter obrigação
de fazer isso. De maneira que agradeço a V.
~ a presteza.- Naturalmente, _um trabalho de
autoria de V. Ex~ está marcado pelo talento,
e nós poderemos aproveitá-lo aqui, com alguma rapidez, para depois enviar p resultado do
nosso trabaJho à Câmara dos Deputados.
O SR. LEITE CHAVES - Exatamente,
SenadÇ>r. Os proj~tos foram bem 'concebidos.
Pelo menos nesse nosso projeto, que_ a_ COmissão_ hoje informalmente aceitou quªs-~ por
unanimidade, ela dará seqüência e condições
de asseguração do princípio constitucionaL
Mas ela não afasta: de maneira nenhuma a
responsabilidade das categorias que entraram'
em greve. Prevalecerá não só a responsabilidade indMdual como, sobretudq, a responsabilidade_ coletiva e a_responsabiJidade daqueles
que liderem o movimento e sejam os seus
líderes não só na arregimentaçâo como na
sua decretação.
O Sr. AJbãno Fran~o - Permite V. ~
um aparte, nobreSenaç)or Leite Chaves?

O SR. LEITE CHAVES- Com prazer,
ouço V. Ex', Senador Albano Franco.

O Sr. Albano Franco- Ouço com a devida at:enção as palavras de V. EX' Quero, neste
momento, congratular-me com o trabalho de
V. fX\' preocupando-se em dar, imediatamente, o seu pareCei e, nlais do que isso, procu·
rando conciliar, através de projetes que estavam na referida Comissão, inclusive o projeto
do Senador Jarbas Passarinho,_porque há hoje, no Pais, uma grande preocupação acerca
não das greves, mas do grevismo. Como também não poderia o Congresso Nacional deixar
de colaborar para, imediatamente, reguJarmentarmos os dois itens que são realmente
fundamentais no direito de greve, que todos,
inclusive nós empresários brasileiros, consideramos um instrumento, um direito, que dizem
respeito aos serviços essenciais e ao abuso
da grave. T énho certeza que com esse seu
parecer, baseado nos projetas do Senadcor
Jarbas Passarinho e de outros que estavam
na Comissão, o CongreSso-Na:dona! terá oportunidade de agilizar, para solucionar essa
questão. Hoje, nada mais preocupa a sociedade bras_üeira do que_ o _grevismo, prinçipaJmente tendo em vista o grau de intransigência
de algumas lideranças sindic_ai.&._ Todqs nós
reconhecemos as dificuldades, as perdas salariais, mas tudo isso temos que procurar resolver dentro _dos moldes. legais e esses moldes
o com a aprovação do referido projeto pelo
Congres~o Nacional.
O SR. LEITE CHAVES- É de toda pertinência o seu aparte, Senador Albano Franco.
e a sua interferência, no caso, é bem oportunaJ
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porque V. Ex- é um dos hOmen~ que mais
tem lutado nesse setor. Notamos que até, muiw
tas vezes, atividades suas._aqui no Senado nem

sempre são atendidas c_om presteza porque
V. Ex' está atendendo a situações muito mais
urgente mais importantes para o Pais que essa, do setor da greve. Há preocupaçáo nacional a respeito disso. Mas. já me permito, pois
está aqui nas mãos, depois de discutido na
Comissão de COnstituição e Ju_stiç,?J,, adiantar
alguns pontos, porque isso_irá facilitar o pró~
prfo Senado na aprovaç~o desse estudo.

Houve discussões de ordem doutrinária e
aprofundada entre o direito do exercício constitucional da greve e, em contrapartida, o dever
de se respeitarem valores_ inalie:ná.veis.ct~ pessoa humana e da sociedade. O Senador Chagas Rodrigues expendeu considerações constitucionais muito interessantes, como no caso·
da greve dos setores -~~?~nciais. Po jeito que
está na Constituição, poderia dizer o seguinte:
eles têm que avisar que vão entrar em greve
e _o Governo _que cuide dos serviços. Mas não,
a classe, para entrar em greve, terá que designar uma Comissão, que indicará elementos
que serão responsáveis por aquele setor, enquanto a greve se operar ou se realizar.
Então, lerei, sucintamente, alguns trechos,
porque serão objeto de reflexão ll_ão s_6 no
Senado, neste final de semana, COil)O no próprio Poder Executivo, que, em face deste teXto,
poderá mesmo deixar.: de _cnand~r um outro
projeto e aguardar que o Congresso, na sua
função le_gislativa, regulamente o princípio
constitucional.

Assim está redigido o substitutivo que fiz
para que seja encampado pela Corrirss:ão de
Justiça.
Art. 1o Considera-se o exercido do
direito de greve a paralisação coletiva
temporária, total ou parcial, dos trabalhadores de uma empresa ou várias da mesma ativídade económica, em razão de impasse nas negociações, que tent1am por
objetivo, a defesa dos__interesses profissionais da categoria quanto às suas relações
de trabalho.
Art 2~ A oportunidade da greve e a
natureza dos interesses, que por meio deIa- possam ser _de~endidos, serão defeildidos, serão definidas pelos próprios-1:rabalhad.ores em ~embléi_a Getal da entidade sjndical que representar a categoria
profissional, especialmente convocada
através de edital, divulgado pela Imprensa
local, com 48_ boras de antecedência.
Parágrafo único. AAssembléisa Geral
que deliberar sobre a greve poderá adotar, entre_ outras, a_s seguintes modalidades no exercído desse direito:
a) estado de greve- com os tTàbalha:
dores em atividade noi;Tllal;- é uma novidade;
-- - b) paralisações parciais por setor;
c) greve por prazo indeterminado.
Art. 3? A Assembléia Geral· deliberará, em primeira convocação, ·c:om a pre~
sença da maioria absoluta dos trabalha~
dores sindicalizados e, em segunda con-
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voçaçã_o, _com a presença de um terço, pensáveis às sançõ_es da legislação civil e pe-por processo estabelecido no Estatuto do nal, assim considerados, entre outros, os atos
Sindicato.
' de violência, a ocupação, o apossamento ou
§ 1~ Entre a primeira e a segunda
dano a bens ou instalações que, por sua natuconvocação haverá um interregno míni- reza, não podem sofrer solução de continuimo de 24 horas
dade no seu funcionarnentQ._ _ __ __
- -§ 2~ A Asse!l'lbléia Geral poderá ser
Art.-- 89 São essericiais a.s a.l;ividades e serinstalada na sede do Sindicato da Federa- viços:
ção com da Confederação, ou, excepcioa) de -ãbastecimento de água, en-ergia elénalmente, em local para esse fm desigtrica, gás e combustíveis;
·
nado pela Diretoria do Sindicato.
b) de assistência médica e hospitalar;
§ 3~ Deliberado pela Assembléia Gec) de distfibüiÇ:ão e comercialização de meral o estado de greve, o Sindicato deverá
dicamentos;
cOffii.in!Ciir, imediatamente, por escrito,
d} funerários;
ou através de edita,!, aos trabalhadores,
e) de segurança pública e de bombeiros;
as razõ~s da g~eve -~a data da deflagração
I) penitenciários;
do movimento que só poderá oc;orrer, no
g) de transportes coletivos e de alinlentOs;
mínimo, 4_8 após aquela deliberação.
_h) de coleta de lixo urbano;
evitã[ que se -saiã logo de u~a
Isto
I) serv1ço de compensação de cheques e
assembléia estabanadamente para uma situapagamento de cheques salariais, bem como
Ção de violência eventual.
de aposentadorias e pe_nsões. Sugestão essa
"r 4o A falta de cumprimento das hoje da Comissão de Constituição e Justiça.
disposições previstas neste_ artigo e seus
"Art 9? Nas atiVi.dadeS e serviços Eis--parágrãfos poderá determinar a decretaçáo da ilegalidade da greve pela Justiça
senciais ficam os sindicatos e os trabalhadores, individualmente, obrigados a gado Trabalho.
Art. 4~ No prazo a que se refere o
rantir_ 9" atendif!1ent.O das ne_cessidades
inadiáveis da comunidade, cuja falta re-§3% doartigoanterjor,osindii:atodeverá
~eleger comissão para conduzir as negosulte em perigo iminente à. sua sobrevivência, saúde e segurança.
dações
os representantes indicados
pelos empregadores.
__ § 1~ lncUmPe a comissão referida no
·· ~ Art. 5~ Nas atividades e serviços esart. 49 a desigl-tação;_ em coffit.i_nl "aCoicio
-_com o empregadOr, dos-trabalhadores
senci.3Ts definidos nesta lei, o sindicato
que devem prestar os serviços a que se
deverá também divulgar, em comul-ticarefere este artigo." Isto é, aqueles serviços
dos _através da imprensa, do rádio e da
televisâo ou por quaisquer outros meio
. essenciais, como hospitais.
"§ 29 A inobservância das disposide comunicação, as razões_ e a _data da
ções deste artigo sujeitará a decretação,
paralisação desses serviços. Nesta hipó... tes_e, será de a dias_ o prazo a que se
pela Justiça do Trabalho, da ilegalidae
refere_o arl3~- § 3~"
da greve."
-

para

com

Qu:a~do houver _greve, o sindicato terá que
avisar com 48 horas de antecedência. Se agreve-se- feli( ef!l serviço essencial, esse pialoserá elastecido para a dias, o-que é compreensível.

"Parágrafo único. -O!! comunicados a
que se refere esta lei serão éatuitos qÚando divulgados através de empresas de
cotni.lftlcações, concess1onárias ou per-· missionárias do serviço público"

Art 6~ A .entidade sindical a que pertencerem _os trabalhadores em greve poderá
constituir c:o.missões de greve para obter a
adesão ao rnovJmento, através de meios pacíficos, sendo punfvel, na forma da legislação
penal, a grave ameaça, a violência flSica ou
qualquer outra forma de ação ilícita que impe-ça o direito de acesso ao trabalho daqueles
que nãó aderirem ao movimento.
Art. 7~ Os sindicatos e os tfabalhãdores
fiç:am obrigados a prestar os serviços necessários à segurança e à manutenção dos equipamentos, instalações e património dos estabelecimentos onde oçorrer a paralisação, visando à retomada das respectivas atividades
por ocasião d,a cessação da greve.
Parágrafo único. Os abusos cometidos
durante o movimento grevista sujeitam os res- .

Não teria sentido à Constituição assegurar
greve; inclusive, em situação essencial e os
trabalhadores fazerem, d.e tal sorte, a qUe deixem padentes morrendo, serviços e~senciais
em situação de dúvida e de dificuldade de
vida e a sociedade em perigo.

o

"Art. 10. Os empregadores não podem, durante a greve ou em razão dela,_
dipensar ou sUbstituir trabalhadores grevistas, salvo na hipótese do não cumprimento pelo sindicato ou pela cOmfSsâO
a que se refere o art. 4~, das exigências
previstas no artigo anterior."
"Art. 11. A greve suspende o julgamento de processo de dissfd.io coletivo
que tenha sido ou venha a ser inst~úrado,
salvo quando requerido o julgamento pelos trabalhadores. Nesta hipótese, a decisão judicial será terminativa do movimento grevista que, se prosseguir, será declarada ilegal."

Explica..:se: muitas vezes, é deflagrado o movimento g~evista, mas os próprios grevistas
vêem que é uma greve extremamerite difícil,
de déficit finalização e arriscado resultado. O
que eles podem fazer? Recorrer à Justiça: s6
os empregados, os empregadores, não; eles
rec~rrem à Justiça, mas se eles recorrem, há
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urna condição: suspender, imediatamente, a
greve e aguardar o resultado da Justiça, porque se eles_ se mantiverem em greve depois
desse recurso à Justiça, ela será declarada
ilegal. Então, uma vez ingressando na Justiça,

eles terão que aguardar o seu resultado e,
com ele, conformar-se.
Art.12:

"A greve realizada com inobservância
do disposto na presente lei, ou a que for
declarada ilegal pela Justiça do Trabalho,
facultará aos empregadores considerar o

periodo da paralisação como falta injustificada ao_ serviço."
Ar!. 13:
"Os trabalhadores que participarem
dos atos de negociação, preparação ou

deflagração da greve, não poderão sofrer
qualquer-constrangimento ou coação por
parte dos empregadores ou das autoridades públicas."

E não poderia ser diferente, já que o direito

de greve está escrito na Constituição.
Ar!. Í5:
"A greve cessará:
a) por conciliação das partes.
b) por decisão da categoria, dos trabalhadores ou do sindtcato, sendo vedada a interferência de autoridade pública,
força policial ou de terceiros não envolvidos no movimento grevista.
c} pela dedsão-da Justiça do Trabalho, na forma do art 11. Art. 16.
"Nas hipóteses das letras "a.. e "c" do
artigo anterior, serão assegurados aos trabalhadores grevistas o recebimento dos
salários e o cômputo do tempo de paralisação como de efetiva prestação de serviço.
-Estã." Lei entrará em vigor na data de
sua publicaçao, revogando-se as disposições em contrário.
Por que essa parte?"

"Na hipótese das letras A e C: '';Sâo
assegurados aos trabalhadores greVIstas
o direitO ao salário mesmo que a greve
se deflagre."
Porque, na primeira parte, te!Tnina a greve
por conciliação. Se houver ctmcmação é porque o próprio empregador transigiu e reconheceu a legitimidade do movimento.
No item c pela decisão da Justiça. Então,
a Justiça reconheceu a legitimidade da greve.
Mas se for por decisão da própria categoria,
digamos, não há razão para o empregador
pagar ~s diárias, porque, evidentemente, ao
transigi? 'des§a forma, os trabalhadores reconheceram, enl:prim;Jgio que a greve nã.o era
totalmente legítima.
Sr. Presidente, acho que com esse projeto
temos condições de ter uma boa lei no País.
E poUparíamos inclusive o EXecutivo de mandar uma medida emergencial para cá, mesmo
porque, se o Executivo o fiZer; estará agindo
sob o efeito emocional das greves que se_deHagaram no País, e de forma constitucional.
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Se houve algum excesso, é porque faltou uma Não- sabíamos qual seria o próximo passo,
providência dessas, que o Senado agora tran- até onde ida a audácia depois que esses atos
qüilamente está fazendo.
não surtissem os efeitos que porventura espeE com base em projetes vártos que foram raSsem, se não partiriam para outras forÍ'nas
feitos refletidamente, inclusive o de autoria do ainda mais temerárias de atlvismo e de ação
Senador Qd Sabóia de Carvalho, que foi feito contra os direitos de outrem. Assim, creio que
por-inspiração e participáção da Ordem dos o Governo agiu com prudência, agiu com moAdvogados do Brasil.
deração, tem agido com temperança até aqui,
Então, acho que é um instante sob o qual com excessivo comedimento; o GOverno tem
o Senado podP refletir, e se antecipo essas sido tolerante, e na undédma hora apresenta
linhas é porque, digamos, ao invés de ser rela- uma medidaprovisória,-j)oi'<iue Simplesmente
tor, gostaria que o projeto viess_e como sendo -não poderia deixar este est_ado de anomia
de autoria da Comissáo de Constituição e Jus- completa em um tema delicado como é esse_
tiça. Porque virá com autoridade maior, inclu- da regulamentação do direito de greve. Agora,
sive em relação à própria sociedade a que o trabalho de V. & é um trabalho de primeira
qualidade, é um trabalho de primeira água,
esta lei Se destinará.
é um trabalho de reflexão, é um trabalho maO Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. duro, e eu louvo V. Ex". Creio que nós podetiaEx" um aparte?
mos votar tranqüilamente na línha do que V.
O SR. LEITE CHAVES- Ouço, com pra~ Ex' projetou a regulamentação da lei de greve.
Alguns pontos eu acho que ainda precisam
zer, o aparte de V. Ex•.
ser um pouco mais___s!:xplicitados, nobre Sena- OSr.Marcondes (iadelha-Quero con- dor Leite Chaves. Eu não sei se ouvi mal ou
gratular-me com V. E>r.' pela sua dUigência, se deixei de ouvir alguma coisa sobre o pro-pelo zelo, pela aplicação com que se dedtcou cesso de votação para a decisão da greve pelas
a esse l:Íaba1ho que agora vem à lume, com assembléias. Eu não se! se V. Ex· estabeleceu
muito senso de oportunidade. O Pais estava, que a votação deve ser secreta, porque V. EX"
realmente, precisando de uma lei de greve, sabe como sao viciosas essas decisões pelo
e V. EX conseguiu produzir um bom trabalho, braço erguido ou por falsa unanimidade, que
com uma arquitetura muito bem definida para são apresentadas em ambientes de muita teno tratamento dessa questão difícil, que é a são e de muita pressão. é: preciso que· seja
regulamentação da greve. Gostaria de ponde- respeitado 6 direito de Jljscordar, ê_ preciso
rar a V. Ex", não obstante a importância e opor- que seja respeitado o 'direito de dissentir e
tunidade, alguns aspectos.. Primeiro, creio que que aquele que discorda não passe a ser ultrao Governo não está agindo de forma emo- Jado nem humilhado pelos seus companheiciorial ou irrefletida, quando encaminha uma ros por não concordar com a deliberação a
medida provisória tentando regulamentar a ser tomada. A esse respeito eu acho que é
Lei de Greve. O Governo esperou paciente- fundamental um mecarUsmo qualquer de resmente por urna iniciativa do Congresso Nacio- guardar esse direito;· que é legitimo, porque,
nal, e estamos já com ceu:a de 600 greves afinal de contas, nobre Senador, ainda que
nesse último mês. O Governo vinha trabalhan- alguém seja vencido num processo de vota- do o seapr6prio projeto enquanto aguardava ção, ele tem que ter a sua liberdade de pensar.
uma iniciativa desse tipo. Mas, B!,iUardou que Democracia não é só a vontade da maioria,
concretamente se chegasse a um indício de é, sobretudo, o direito das minorias, também.
que a tramitação estava no fim. de que nós E essas têm que ser prese!Vadas. Se porvenestivéssemos já nos preparando para apre- tura uma maioria delibera, devemos esperar
sentar e votar a matéria. O Governo seda dest- que isto represente efetivamente um consen-dioso, o Governo seria mesmo irresponsável so. Quando V. Ex' estabeleceu que, em prise _não fiZesse nada ou se tivesse que apelar, meira convqcação, _çfeve ser maioria absoluta,
necessariamente, para meios coercitivos ou V.' Ex" foi muito feliz nessa decisão. Há que
violentos à falta de uma lei, à falta de uma refletir um pouco sobre a idéia de baixar o
disciplina. Por não_ termos uma regulamen- quorum em ségunda convocação. Nada imtação, a própria Justiça fica sem saber o que pede que a assembléia geral se realize com
fazer; os grevistas também, e as empresas, um terço, mas creio que o processd de delibepor suposto, também. To dos nós ficamos sem ração - de alguma forma deve-se encontrar
saber quais são os limites dos direitos de cada meio de colher opiniões, de colher votos; de
um. Onde está o abuso? Onde está o excesso? colher deliberação-- venha a se constituir
A Constituição foi muito generosa, mUito aber- um consenso respeitável, porque se isso aconta, multo concessiva no seu texto e isso deu tecer, vai facilitar, inclusive, o trabalho dos gremargem a essas situações difícefs que V. &
vistas. Se V. EX' tiver urna decisão de entrar
tem visto por aí: pessoas encapuzadas, arma- em greve por maioria absoluta da categoria,
das com barras de ferro; impedindo o acesso por exemplo, ninguém vai precisar fazer piquede trabalhadores aos seus ambientes de traba- te, ninguém vai preCisar agredir, ninguém vai
lho; bombas sendo jogadas no recinto de ban- precisar de qualquer método coercitivo, uma
cos; substâncias químicas, como arnônia ope- vez que é uma decisão da maioria: todos resração arrastão, enfim, toda a forma de agrespeitarão, todos acatarão, e teremos tranqüisão, de violência, to_da a forma de pisotea- lidade dentro e fora daquele universo formado
mento do direito alheio e de alguns direitos pelos trabalhadores. Então, esse é um ponto,
coletivos.Mas, evidentemente, o Governo não entendo, sobre o qual é preciso, talvez, refletir
podia ficar impassível dentro dessa situação.
ainda um pouco mais. O outro é no que diz
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respeito ao atendimento das necessidades esK
senciais da sociedade. Aquelas atividades que
V. Ex' catalogou_ _com muita precisão, com
muita acuidade, essas atividades ditas essenciais, elas têm um limiar, elas têm um patamar
mínimo de satisfação da sociedade, que eu

não sei, extamente, como situar nem o texto
de V. EX" diz. Diz apenas que os sindicatos
e os trabalhadores são responsáveis, pelo
atendimento das_ necessidades básicas, mas
não sei qual é _o parâmetro; não sei qual é
o referencial; não sei quem vai dizer de que

forma esses s_erviços estão sendo atendldos
de maneira satisfatória ou de maneira adequa-

da, porque esse é um conc~ito subjetivo, e
é difícil darmos alguma objetividade a esse
ensuração das coisas_ é feita por meios _estatlsticos; numa sociedade tantos por cento estão
satisfeitos. Não sei como V. Ex• trataria essa
matéria, mas creio que é preciso tent:Ir a1guma
forma de objetivar, como se afere esse_ grau
de atendimento minimo, o que chamamos
de atendimento minimo a essas necessidades
básicas. O sindicato pode dizer que está aten~
dendo, os trabalhadores grevistas pode dizer
que naquele dia no pronto~socorro foram fei~
tas tantas cirurgias de urgência; V. Ex' poderá
dfzer que os bombeiros, ao invés de chegar
com meia hora, _chegaram com dez rriinutos.
É díficü estabelecer esse referencial_,_ porque
há outros mecanismos também de criar pro~
blemas à sociedade, de excitar os ânimos, co•
mo a chamada "operação tartaruga", que V.
Ex' conhece muito bem, ou dos trabalhadores,
em greve, fingem que _estão, de alguma forma,
desenvolvendo aquela atividade e, efetlvamen~
te, não acontece ....
É freqüente essa situação, por exemplo, no
caso dos aeroviários. V. EX" encontra situações
em que_os aviões ficam manobrando na cabe~
ceira da pista e levam ho~:as para decolar. Como vamos saber se esse atendimento mínimo
está sendo feito de forma satisfatória? Enfim,
há uma série _de pontos que ainda ~o susc~
tíveis de enfoques mais objetivos. No entanto,
isso em nenhum momento tira o m_érito nem
tira o brilho do trabalho de V. Ex". Acho que
podemos seguir por aí e chegaremos_a bom
termo. Acho também que esse trabalho não
conflita, necessariamente, com alguma pro~
posta que o Governo pOrventura esteja elabo~
rando. O Poder Legislativo, o Poder Executivo,
todas as agências da sociedade, empresários,
trabalhadores mesmo, todos podem coJabo~
rar e participar da montagem dessa leg_islação
de greve, que não tem que ser necessariamente a definitiva e poderá ser aperfeiçoada
à medida que os eventos vão nos trazendo
novos ensinamentos e novas formas de comw
portamento. De modo que acho um sinal de
evolução multo importante. Tenha V. Ex' o
noso aplauso, a nossa admiraçãoe o nosso
ré;peito.
O SR. LEITE CHAVES- Multo obrigado

a V. Ex'
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cas grevistas. Primeiro, decretada a greve, ela
creto e o mais universal possível, e isso é fun~
s6 se deflagrará 48 horas depois. Quando se
damental. Deliberamos sobre_ es_sas coisas,
tratar de serviços essenciais, o prazo é _de 8
por Voto secreto, em coisas mais simples, em
dias. Há ainda um caso nos serviços es_senw
coisas mais elementares. Eu tenho a impresciais: para que haja a decretação da greve,
são que o voto secreto é uma conquista da
os grevistas terão que comprovar antes, ou
cMiização que deve ser estendida a todos os
seja, a comissão terá que comprovar antes
ambientes onde V. EX tem alguma delibe~
ração conflitiva a ser tomada. Tenho a _impresque ela designou pessoas para responder pela
são que se V. E$ acrescentasse esse dispo~
essencialidade daquele serviço. Terá ainda de
nominá~las. Então, no caso específico, digo
sitivo, V. Ex" elevaria em muito o grau de legitia V. Ex-, de uma casa de saúde, a un. por
f!1idade da decisão de entrar e~ greve.
exemplo que são serviçoS essenciais terá de
O SR. LEITE CHAVES- Não, eu não
. haver designação prévia das pessoas que ali
me oponho, V. Ex" poderá até emendar. O
permanecerão em serviço. E aquelas pessoas
meu receio é que isso poderia parecer uma
não poderão sabotar, porque, digamos, o seu
forma de cerceamento. Quer dizer, as delibetrabalho é _de uma comissão existencial para
rações de vontade circunstanciais fêin que ser
que a greve exista, quer dizer, trabalhando,
feitas de maneira informal. Aqui, mesmo, nós
ele está -partlclpaitdo dela. E mais, se isto não
deliberamos -digamos- por votação secr~
for feito, se não for comprovado, a greve não
ta, às vezes, nominalmente, e _às vezes por
será considerada legítima. E mesmo que se
manifestação de liderança, sem que haja neefa for-deflagrada e se comprovar que_aquilo
cessidade de corhprovaçãó de núrrieró.
não foi feito há o art 29 do § 9?, que diz o
Então, que razões, que rriotivação !~varia
seguinte: "Na inobservância das disposições
a isso? Serià"que a1gUém pUdesse coagir uma
deste artigo, sujeitará a decretação, pela Jus~
tiça do Trabalho, da ilegalidade da greve". En- assembléia? Mas eu acho que V. Ex', nesse
caso 1 não está impedido de fazer uma emen·
tão, há uma série de responsabilidade, quer
da. Aliás é um assunto a ser discutido. Agora,
dizer, o direito constitucional é quase que am~
veja V. ~o seguinte: estamos fazendo a regu~
piamente assegurado, mas as restrições são
lamentação de um princípio constitucional,
muito grandes; porque entre·o direito da greve
quer dizer, direito já assegurado. Estamos asw
e o direito da sociedade tem que prevalecer
segurando o direito aos trabalhadores mas,
os desta. É por isso que não conseguímos
lhes estamos impondo grandes responsabi~
fugir- da responsabilidade de assegurar à Jus~
!idades. Porque, se a lei ficar muito cecceativa,
tiça do Trabalho essas interferências.
ela não funciona _e ningUéJ:n a respeita. __ _
Na parte inicial do aparte de V. Bel', apreocuw
Então, na medida em que V. ~ mesmo,
pação com o número, realmente para haver
outros Líderes e o _próprio Se!lador Roberto
decretação tem que haver uma convocação
Campos, diversos Senadores do nosso Parti~
da Assembléia, ela só poderá deliberar sobre
do, começarem a aceitar até com certa satisfa~
a greve, em priineira convocação, se houver
ção este projeto de lei, é porque, ele tomanmaioria absoluta. Ora, fala-se em maioria ab~
do~se lei, tem condições de funcionar, ele tem
soluta tem que haver a comprovação do nú~
condições de exeqüibilidade. Se nós come~
mero de presentes. Porque aJustiça do Traba~
lho poderá reclamar esses dados para consi- çarmos a colocar, aqui, disposições que de~
vem ser dos estatutos , dos programas dos
derar legítimo o movimento.
sindicatos, aí começará a haver dificuldades.
Então, para ie haja maioria absoluta tem
que haver a c nprovação; para· haver com~ E nós não conseguiremos remediar, com rapi~
dez, os males que que estão decorr~odo, já
provação, tem que haver o livro de presença;
dessa situação por falta exatamente de lei. Mas
todo os associados têm que assinar o livro,
eu acho que isso é um assunto a ser discutido
inclusive apurado o número de matrícula,
e V. Ex~ poderá fazer uma emenda. Eu não
quando houver. Só assim a Assembléia pode~
teria condiçõe porque eu não encontraria uma
rá evitar a decretação de ilegalidade. Agora,
é compreensível. Por quê? Se alguém perten~ · justificação jurídica para isso, já que as assem~
bléias populares decidem assim por maioria.
ce a uma categoria, houve a primeira convo~
cação e ele não foi e não participou; holNe Agora, Já, nós temos condições de constatar
a ségurida, e ele não apareceu, é porque impliw a maioria, porque se não hoLNer a maioria
de associados no livro de presença... E outra
· cltamen:te-ele está dando um _tácito "de acor~
do". Então, não poderíamos repetir que só , coisa, eles têm Interesse que sejam associados
mesmo, porque se forem pessoas que assi~
por 113, ou só por maioria absoluta, a greve
se deglagras~e, porque assim passaríamos a nem anonimamente, pode haver até problema
para a decre_tação.
cercear um determinado direito de maioria.
Aceito a sugestão mas, seria interes_sante
O Sr. _Marcondes G_adelha - O sjstema
que V. Ex", pudesse apresentar uma emenda
de votação?.
de plenário, e é compreens(vel essa posição.
O SR. LEITE CHAVES -Os sindicatos
O Sr. Êdison Lobão- PermhiiV. &. um
haverão de adaptar os estatuto::,, porque se
aparte?
a lei exige isso...
O SR. LEITE CHAVES- Ouço V. Ex'
0 Sr. Marcondes Gadelha -Eu já ouvi
0

dizer que a votação é secreta. '"arque, digaw
Demos a esse projeto tratamento jurídico,
de sorte que os próprios grevistas são obriga~ mos, a nós, nobre Senador, eu não quero ser
dos a seguir ·um ritual sob pena de ficarem -impertinente, mas eU acho qUe o sistema de
votação, de delib~ração, deveria ser voto se·
comprometidos e penalizados em suas práti~

O Sr. Ediaon Lobão - Eu nao ouvi a
leitura integral do substitutivo de V. ~. ouvi
uma parte, mas achei bastante interessante
o que ouvi. Apenas, gostaria de acrescentar
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que não conheço país mais democrático, hoje,
no mundo, do que a Inglaterra. Pois bem, na

Inglaterra há uma lei razoavelmente recent7,
que estabelece rigorosamente os proc.ed!~
mentes para decretação de greve. E a l~1 dtz
ser necessário que a mairia dos associados

se manifeste a favor de decretação da greve.
E como é ovida essa maioria? Por votação
se<:reta, com cédulas na sede do sindicato
ou das confederações, ou, ainda, consuha ao
associado na sua residência, através de correspondência paga pelo gov.emo. O sindicato não

gasta nada, ele põe no con:eio a corres~on
dênda, consultando o assoctado, o associado
responde e o sindicato apura a maioria a fav~r.
Náo basta que se reúna a maioria dos associados e dela se capte a maioria a favor. Com
isso, as greves da Inglaterra se reduziram. a
menos d< metade, porque todos os assoc1aw
dos passaram a se manifestar na tranqüiUdade
da votação secreta, e não na emoção do as~
sembleísmo, e- de minorias eventuais. Muitos
associados passaram a se manifestar na mesa
do café, com a sua família, raciocinando, me~
ditando sobre aquilo que o resultado está lá.
As greves se reduziram, a produção aumentou
a economia melhorou, o nível de emprego
também aumentou, ~ salários melhoraram.
EU trago, portanto, essa coiítribuição a V. Ex",
elogiando o seu trabalho desde logo.
O SR. LEITE CHAVES -Agradeço, por·
que o fato ê verdadeiro. Mas a Inglaterra ê
diferente. Aliás, é estranho até que o Inglês,
com aquela disciplina. entre em greve. Oopew
rário inglês toma châ, e, numa hora dessa
ele não recebe nem sequer a intimação do
sindicato.
O Sr. Edlson Lobão - Mas sabe V. Ex•.,
que o povo inglês era quem mais fazia greve
no mundo, até recentemete.
O SR. LEITE CHAVES - Na Inglaterra,
não pode haver greve~ _explosivas, porque, di~
gamos, há limitação entre o maior e o menor
salário. Na Inglaterra, entre o maior e o menor
salário não há sequer diferença de 15 vezes,
é proibido por lei. Aqui no Brasil, entre wn
salário menor de um empregado, e o diretor
da empresa chega até a mil vezes.

1

Outra coisa, o inglês é seçu1annente, mile-:
narmente disciplinado. A Inglaterra dominou
a índia por muito tempo, e V. EJcf nao tem
conhecimento de um desmando de inglês.
O inglês, naquele sol tropical, usava.smoking,
usava summer Jack. Os ingleses estiveram
em Londrina, a minha cidade, a cidade de
Londrina foi povoada e colonizada por ingleses. Aliás uma colonização exemplar. Veja V.
~ que, como advogado, eu tive milhares de
ações na minha vida, mas nunca tive ação
de conflito no direito de visinhança, porque
eles mediam as terras com tanta precisão, que
até os dedmetros eram assegUradOs. Pois os
ingleses viveram em Londrina por mais de
20 anos, e não se conhece um filho de inglês

com brasileiro, com preto, com branco, com
japonês, com ninguém, eles não deixaram fi~
lho algum. Veja V. Ex" que se trata de um
povo de comportamento completamente diferente do brasileiro e do português. Veja V. ~
que miscelânia criamos neste País. Acredfto
que daqui a muito anos, com a disciplina que
eu vi agora no Oriente, nós posssamos ter
greve com obediência aos parâmetros a que
V. Ext se referiu.

O Sr. Edlson Lobão - V. EX" ajuda o
meu argumento. O povo inglês é tudo isto
que V. Ex" está dizendo, disciplinado, etc. A
despeito disto, o povo estava destruindo a eco~
nomia naCional com o- grevismo. Foi necessário instituir este sistema exatamente para
combater o motivo da destruição da economia.
O SR. LEITE CHAVES -Mas V. EX viu
ontem, quando falávamos, inclusive aqui, sobre a greve do Banco Brasil. Estiveram aqui
centenas de funcionários, quase mil funcionários. E nós aqui monstramos, com dados
do Banco do Brasil, que de setembro para
cá os sâlários foram defasados em 81%. E
eles não buscavam aumento, eles buscavam
aper:tas uma reposiç~o salarial.
Mas, Sr. Presidente, não quero tomar mais
tempo. Se me ante<:ipei em dar conhecimento
à Casa desse projeto ê para que o Governo,
e o próprio Congresso dele tomem conhed~
menta, e nesse fim~de-semana possamos
atuar de tal forma, que possamos ter uma
lei de greve, que satisfaça ao cumprimento
dos ditames da Constituição que acabamos
de promulgar.
Era o que tinha a ctizer. (Muito bem! Palmas)
ATO DO PRESIDENTE

Sábado.
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N•l26, DE 1989
O PRESIDENTE DO SE!'/AlJo FEDERAL.
no uso das atribuições que Jhe conferem os
artigos 52, item 38, e 97, inaSo W, do Regimento fntemo, em conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada
pelo Ato da Comissão Díretora n 9 4 de 4 de
abril de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo nP 006.151/89-2, resolve apósi:ntar, voluntariamente, P.J!a,QLO RaBENS Pf~

NHEIRO GlDMARÃES, Técnkó Legislativo,
Classe "Especial'; Ref~ncia NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, ocupante
do cargo em comlssáo de Assessor Legls~
/atiyo. Código SF~DAS-102.3, nos termos do
artigo 40, indso IJ{, alfnea "c", da Constituição
da República Federativa do BraSJ1, combinado
com os artigos 433, e 414, § 4~ ~ 416 da
Resolução SF n<? 58, de i972; artigo 3~ dtJ
Resolução SF nP 13, de 1985"; artigo 2P.da
Resolução SF nP 182, de 1987; artiqo 5P diJ.
Resolução SF riP 155, de 1988; e. artigo ,29,
§ 2', da Lei n' 6.323, de 14 de abril de 1976,
alterada pelo Decreto-Lei nP 2270? de 1985,
e 2.365, de 1987, aplicada no Senado Federal
pela Resolução SF n" 21, de 1980, e modllicada pelas Resoluções SF It 7 e 15 de 198~
e 198, de 1988, com proventos proporcionais.
correspondentes ao vencimento do cargo efetivo, observado o disposto no artigo 37, inciso
XI. da Constituição Federal
Senado Federal, 28 de abríl de 1989.Nelson Camelro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

1'1'127, DE 1989
O PRESIDENTE DO SENADO I'EDERAL.

no uso das atribuições que lhe C::O[}f~:r.em os
artigos 52, item 38. e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada
O PRESIDENTE DO SENADo FEDERAL.
no uso das atribuições que lhe <:onferem os pelo Ato da Comissão Diretora n 9 2, de 4 de
artigos 52, item 38, e 97, inciso N, do Regi~ abril de 1973, e tendo em vista o que consta
menta Interno, em conformidade com a dele- do Processo n9 005.977/894, resolve aposen~
gação de competência que lhe foi outorgada tar, voluntariamente. NEWTON ARAWO SIL~
VA; Técnico Legislativo, a asse "Especial", Re~
pelo Aro da Comissão Diretora n9 2, de 4 de
ferência NS-25, do Quadro_ Permanente do
abril de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n 9 003220/89-3, resolve aposen~ -Senado Federal, ocupante do çargo em comissão de -Assessor Legislativo,_ codigç Sf..
tar, voluntariamente, JOÃO MENANDRO DA
SILVA FILHO, Técnico LegislativO, Oasse "EsDAS-102.3, nos -termos do artigo 40, inciso
pecial", Referência NS-2.5, do Quadro Perma- m, alínea "a", da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com O$ artinente do Senado Federal, nos termos do arti"sos 428, incisO II, 429, indso.I, 414, § 49, e
go 40, inciso IU, alínea "c", da Constituição
416, incisos I e II, da Resolução SF n9 58,
da República Federativa do Brasil, combinado
de 1972; artigo 3" da Resolução SF n9 13,
com os artigos43:3, e 414, § 4 9, da Resolução
SF n~ 58, _de 1972; artigo 3" da Resolução
de 198.5; artigo 29 da Resolução SF: n9 182,
SF n9 13, de 1985 artigo 29 da Resolução SF de 1987; artigo 5o da Resolução SF n9 155_,
n9 182, de 1987, e artigo 5" da Resolução
de 1988; artigo 3c_ ~o Q~cretc;>-L~t nc 2,204,
de 1984, <:ombinãdo com a Lei n" 7338, de
SF n" 155, de 1988, com proventos propor1985, artigo 2'., § 2', da Leine 6.323, .de 14
cionais ao tempo de serviço, obse[Vado o
de abril de 1976, alterada pelo Pecreto-Lei
disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
n' 2270, de 1985, e 2.365, de -1987, aplicada
no_Senado Federal pela Resolução SF n" 21,
Senado "Federal, 28 de abril de 1989.- de 1980, e modificada pelas Re~uçõe_s_$F
/"'elson Carneiro, Presidente.
n• 7 e 15, de 1987, e 198, âe 1988, C:om
N• 125, DE 1989
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proventos integrais, correspondentes ao vencimento do cargo efetivo, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal
Senado Federal, 28 de abril de 1989. Nelson Camefro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 128, DE 1989
O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe conferem os
artigos 52, item 38; e 97, inciso N, do Regi·
menta Interno, em -conformidade com a dele·
gação de competência que lhe foi outorgada
pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 4
de abril de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n 9 005,567/89~0, Resolve aposentar, voluntariamente, JOSJ:: LUIZ DEL
BOSCO, Adjunto Legislativo, Classe "Especial", Referência N8-19, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea "c", da Constituiçã-o
da República Federativa do Brasil, combinado
com os artigos 433 e 414, § 4 9 , da Resolução
SF n9 58, de 1972; artigo 39 da Resolução
SF n? 13, de 1985; artigo 2~ da Resolução
SF n~ 182, de 1987, e artigo 5~ da Resolução
SF-h9 155, de 1988, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o dis-posto no artigo 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 28 de 8bril de 1989. Nelson Carneiro Presidente.

aPresidência do Excelentíssimo Senhor Senador Jutahy Magalhães, dignlssimo Primeiro

Secretário do _Sehado Federal e Presidente do
COnselhO ae·supervisão do Cegraf, presentes
os Membros José Passos Pôrto, Rubem Patú
Tre:z:ena, José de Ribamar Duarte Mourão,
Guida Faria de Carvalho e Agaciel da Silva

Maia, reuniu-se o Conselho de Supervisão do
Centro GráfiCo dó Seiiado Feâeral, em sua
centésima qüinquagésima reunião~ Abertos os.

trabalhos o Senhor Presidente Senador Jutahy
Magalhães - concedeu a palavra ao Conselheiro Rubem Patú Trezenª que apresentou
parecer sobre o Processo n" 1.030/88.4-Cegraf, referente à Prestação de Contas do Centro Gráfico, relativo ao 4• bimestre de 1988,

contendo balancetes mensais, demonstrativos
contábeis, conciliação bancária, relatório da
Seção de Contabilidade e pareceres da Audi-

toria do Cegrãf e Senado. ApóS a apresentação
do parecer, o mesmo foi colocad_o em discussão e não havendo quem opinasse contraria_mente a matéria foi. colocada em votação, _recebendo ao final, aprovação por unanimidade
de votos. Passa_ndo-se ao segundo item da
pauta o Senhor Presidente Pa5$0U a palavra
ao Conselheiro José_ de Ribarriar Duarte Mourã_o que apresentou parecer homologatório
sobre a proposta de a(iUis:!Ção de equfPamentos e materiais destinados à implantação de
um sistema de ar condicionado, a ser instalado
nas dependências do Cegraf, conforme documentação __çon_stante do Processo n\>
1.080/88.l~C_egraf. Em seu pMec_er _o Conselheiro acata as conclusões da Comissão Técnica do Cegraf que decidiu julgar como venceEXTRATO DE CONlRATO
doras as Firmas Sarkis Refrigeração (item 02,
Espécie: Contrato n•
03, 05 e 06), MEC-TROW Engenharia eCo031189
Contratada: Laboratório santa Paula Ltda mérdo Ltda., (itens 01 e 08), Cetest S/A. Ar
Condicionado (item 09) e Cadin Comércio e
Contratante: Senado Fed_eral
Representação Ltda., (item 04 ), totalizando em
Objeto: Prestação de serviços, compreen- Cz$ 2.512.637,70 (Dois milhões, quinhentos
dendo exames médicos complementares de
e doze mil, seiscentos_ e trinta e sete cruzados
diagnóstico e tratamento no âmbito das espe- e setenta centavos) a presente licitação. Após
ciallzações da Contratada, a Senadores, servi- a conclusão do parecer 0 mesmo foi colocado
dores do Senado e seus dependentes.
em discussão, sendo _amplamente apredado
Ucltação: Ctedenciarilento cóm base no -por todos, sendo aprovado por unanimidade.
Ato n 9 40/88, da Comissão Diretora.
Logo após, passando-se ao terceiro iteni da
Crédito pelo qual correrá a despesa: A pauta, a palavra foi concedida novamente ao
conta do Programa de Trabalho ConselheiroJosédeRibamarDuarteMourão
0101428.2004/761. Natureza da Despesa-- que apresentou parecer sobre o Processo nQ
3132-010912.
1.366/882-.Cegraf, que trata da Tomada de
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho -_Preços n9 07/88 para aquisição e instalação
n' 00670/0, de !3-4-89.
_
_
_
Valor Contratual: Estimado em NCz$ de um equipamento para tratamento de materiais por perdas dfelétricas, uma prensa de
9.000,00 (noVe mil cruzados novos}.
douraç:ão e uma máquina perfuradora e colocadora de garras espirais. Em seu parecer o
Vigência: 13-4-89 a 31-12-89.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Conselheiro concorda com os termos do proPassos Pôrto._ Pela C6nstratada: Mariana Ou- cesso· formalizados pela Comissão de Licitakur CaSsab Danna. ~AmaPlJ' Gonçalves Mar- ção,. onde ficou evidenciado que para o item
tins, Diretor da Subscretaria de Administração ente, de Materiais por perdas dielétricas destide Matedal e Patrimônio.
nados e soldas em lâminas PVC com duas
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO
mesas de trabalho, não houve c_o~ão, sendo
CENTRO GRÁFICO
cancelado, para o item 4.2 - Prensa para
Douração, devendo ser desclassificado por
Ata da 150~ Reunião
não atender, em nenhuma das propostas, às
Às dezessete horas_ do dia_ vinte e três do
especificações do Edita] e, que o item 4.3 I"lljs de setembro do ano de um mil nove- Máguinas perfuradora e colocadora de garras
centos e oiten~ e oito, na sala de reunião espirais deveria ser con:?iderada_ como venceda Primeira Secretaria do Senado FederaJ sob dera a firma Orterria9-----urganizaç:ão Técnica
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de Máquinas Ltda., por ser a única a ter cotado
o referido equipamento, importando a aquisição no valor tOtal de Ç:z:$"2.468.590,00 (dois
milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil,
quinhentos e noventa cruzados). Após a apresentação do parecer a matéria foi colocada
em votação e a seguir aprovada por unanimidade. Passando-se ao ú1timo item da pauta
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Diretor Executivo do Cegraf, Dr. AgaCiel da
Silva Maia que comunicou aos demais Conselheiros a assinatura de Convênio com a-Caixa
Econômica Federal para financiamento de
moradia para os servidores do Cegraf. Nada
mais havendo a tratar, agradecendo a presença de tQQos, o Senhor Presidente declarou
encerrados os trabalhos e para constar, Eu,
Maurício Silva, Secretário deste Conselho de
Supervisão, lavrei a presente Ata que depois
=de lida e aprovada será assinada por todos
os membros.
Brasilia, 3 de outubro de 1988. --Senador
Jutahy Magalhães, Presidente- Dr. José Passos Pôrto, Vi ce-Presidente- Dr. José de Ribamar D. Mourão, Membro -Dr. Guido Faria
de Carvalho, Membro- Rubem Patú Trezena..
Membro._
Ata da 151" Reunião
Às quinze horas do dia doze de outubro

do ano de um mil novecentos e ohenta e oito,
na sala de relUliões da PrLmelrª_ Secretaria do
Senado Federal, sob a Presidência do Exce~
lentíssimo Senhor Senador Jutahy Magalhães,
-digníssimoPrimeiro-8ecretário do Senado Federal e Presidente do Conselho de Supervisão
do Cegraf, presentes os membros José de
Passos Porta, .Rubem Patu Trezena, José de
Rlbamar Duarte Mourão, Guida Faria de Car~
valho e Agaciel da Silva Maia, reuniu-se o Conselho de Supervisão do Centro Gráfico do Senado Federal, em sua centê_ssima, quinquagêssima primeira reunião. Abertos os traba~
lhos o Senhor Presidente passou a palavra
ao Conselheiro José_de Rib~mCir Duarte Mourão que apresentou parecer favorável sobre
a proposta de alienaçãO- de Bens e Materiais
Ociosos, lnservíveis e Anti econômicos existentes no Cegr?~J, constante do_ Processo número 0896/88.8-Cegraf. Após a exposição do
parecer a matéria foi colocãda em dlscu_sSão,
sendo apreciada por todos e ao final aprovada
por unanimidade de vótos, devendo a Administração do Cegraf ultimar cantatas com a
Administração dó Senado para as providências necessárias. Passando-se ao segundo
item da pauta o Senhor_Presidente Senador
Jutahy Magalhães concedeu a palavra ao Conselheiro Guido Faria de Carvalho 'que apresentou aos demais membros- deste Cõnselho
parecer s_obre o Processo n9 01782/88-Cegraf
referente a proposta encaminhada pela Administração do Cegraf; -õriginária de solicitação
de servidores para concessão de ''Vantagem
de que trata os artigos 416 e 418 do Regulamento -Administrativo do _Senado F_ederal".
Em seu parecer 6 Conselheiro conclui dizendo
gue "Diante do exposto, e sob a égide do
_princípio da isonomia, somos de parecer' que
à solicitação deve ser atendida, de maneira _
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análoga à estabelecida na Lei n?6.732n9, para
que o servidor do Cegraf possa perceber o
benefício após o sexto ano completo, consecutivo ou não, de exercício em função de confiança, como vantagem pessoal, até a incorporação total da vantagem, quando completados
dez anos de exerCício do cargo comisslonado." Logo após, o Senhor Presidente colocou
a matéria em discussão e, após amplo debate

-

-

--

-

. Sábado
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o--cohSêlheíro e Vice-Presidente deste Canseo, pediu vista do referido processO, solicitação
ác_eita pelo Senhor Presidente, devendo refe--

sente Ata que depois de lida e aprovada será
assinada por todos os membros.

rido processo ser colocado na pauta da próxi-

Brasília, 18 de outubro de 1988.- Senador
Jutilhy Magalhães, Presidente -José Passos
Porto, Vice-Presidente - José de Rjbamar
Duarte Mour.§o, Membro- Rubem Patu Trezena, Membro ...:. Oui'do Faria de Carvalho,

ma reunião. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos o Senhor Presidente Senãdor Jutahy Magalhães declarou encerrada a reunião e para constar, eu, Mauricio
Silva, Secretário deste Conselho lavrei a pre--

Membro.

