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Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ÀS 9 HORAS,ACHAM·SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Mário Maia- Leopaldo Peres- Afonso
Sancho - Lourival Baptista - Nelson Carneiro -. Irapuan Costa Junior - Pompeu
de Sousa- Wilson Martins- Leite Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o compateci·
menta de 9 S.rs. Senadores. Havendo 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

EXPEDIENTE
OFÍCIOS DO
PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOs-DEPUTADOS
N~ 5190, de 13- do corrente, comunicando
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado
n' 203, de !984 (n' 8.578/86. naquela Casa),
de autoria dO'Senador Jutahy Magalhães, que
acrescenta parágrafo ao art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n9 5.452, de 1~' de maio de 1943.
N~> 6/90, de 13 do corrente, comunicando
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado
n' 195, do 1985 (n' 8.585186, naquela Casa).
de autoria do Senador Gabriel Hermes, que
inclui as categorias funcionais de Contador,
Auditor e Técnico de Controle Interno entre
os destinatários da Gratificação de Desempenho de Atividades de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária da União·.
N9 7/90, de 13 do corrente, comunicando
o arquivamento do Projeto d~ Lei do Senado
n? 122, de 1980 (n~' 6.090/85, naquela Casa),

de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que
dispõe sobre a aplicação da_ correção monetária em depósítos judiciais.
N~ 8/90, de 13 do corrente, comunicando
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~ 81, de 1984-Complementar (n~ 352/85, naquela Casa), de autoria do Senador Jorge
Kalume, que dá nova redação ao§ 1~ do art.
106 -da Lei Complementar n~ 35, de 14 de
março de 1979 - Lei Orgânica da Magis:
tratura Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está finda a leitura do Expediente.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ão nobre Senador Leurival Baptista. (Pausa)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Luiz Maya.
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDC-

TO. Pronuncia o se-guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadofes, talvez o discurso de hoje devesse ser
de outra natureza, em face dos aconteCimento-s de ontem. Este discurso, que pretendQ
fazer neste momento, era oportuno na semana passada, quando um dos nossos Companheiros do Senado Federal, o nobre Senador
Carlos Chiarem, foi escolhido para dirigir a
Pasta da Educação, o grande Ministério da
___
Educação.
Sobre exatamente este fato foi que preparamos uma _:re_fl_exão para trazer _ao Plenário
deste Senado ...Como disse, a oportunidade
do e_ve_:~;t~o .me tro_uxe à reflexão o problema
fundamental que, ontem, foi reconhecido em
plenário do Congresso Nacional pelo Presidente, recém-empossado, "Fernando Collor
de Mello.
Sr. Pre-si®nte, Srs. Senadores, ao ensejo
da escolha do Senador Carlos Chiarelli para

compor a equipe de Qoverno do Presidente

Fernando Collor de Mello, na qualidade de
Ministro da Educação, surgiram diversas ma-

nifestações, através _dos meios de comunicação falada, escrita e _televisionada, sobre o
problema da educação nacional.
Aqui mesmo neste plenário, abordou o assunto o nobre Senador Francisco Rollemberg, enfocando-o sob o prisma da alfabetização, necessária, sem dúvida alguma, para
a erradicação do analf~betismo, que é a meta
prioritária do novo Ministro.
Hoje, retomo o tema para ressaltar, mais
uma vez, a necessidade de se refletir sobre
o asSUnto, tecendo comentários, que considero oportunos, ao editorial da Folha de S.
Paulo, edição de quinta-feira passada, dia 8
de março, cujo título "Desafio da Educação"
demonstra a importância dessa mesma reflexão.
-Não se trata de debater as idéias apenas
para nos deleitar sobre o exercício do raciocínio a fim de demonstrar e comprovar a lógica do pensamento, através do método dedutivo, ou mesmo indutivo ou dialético, mas
para tentar encontrar as causas que afetam
o processo educacional nas escolas brasileiras; o que se procura, de imediato, ê resgatar
a dignidade da escola, para que esta ofereça
um ensino de qualidade, absolutamente indispensável no processo educacional.
Descobertas as causas da derrocada da
educação e da derrota fragorosa do atual processo do ensino-aprendizagem dentro dos
três graus escolares, procurar-se-á combater,
com denodo e redobrado esforço, essas causas deletérias, para dar a educação um impulso vital e definitivo.
ESse é o objetivo que se pretende quando
Se tenta refletir sobre a educa-ção rio Brasil.
o-desafio da Educação, em termos deresgate de sua dignidade, está diretamente cen-

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

trado no ponto essencial e fl!ndamental do
processo·- a educação básica, que é um direito do cidadão e um dever do Estado, conforme determina a Constituição Federal.
A obrigatoriedade e a gratuidade d_o_ensino
básico para as cit:anças e adolescentes, na faixa -etária dos 7 aos 14 anos de idade,' dizem
, bem a~to da importância e da prioridade que
se devem dar a esse ensino que tem por objetivo maior formar o cidadão ·consciente e responsável.
É de todos conhecida a crise que já de
algum tempo se instalou no sistema do ensi~
no, como um todo, e, em particular, do ensino público e do ensino fundamental - crise

que se reflete no ensino até de 39 grau, que
se vê destruído de um alicerce firme e sólido.
A crise generalizada é atribuída a um fator
específico: aoS baixos padrões de remuneração para os professores; a má-remuneração
salarial dos professores, desestimula-os e os
joga no campo da luta pela sobrevivência,
em meio ao alto preço do custo de vida.
Nestas circunstâncias, Srs. Senadores, a
nobre missão do magistério já não é prioritária e exclusiva do profissional da,educação.
Mal remunerados, os professores não se
dedicam mais com exclusividade à tarefa de
ensinar.
cai, em conseqüência, a qualidade do ensino permeado de seguidas interrupções durante o período letivo em que as greves reivindicatórias são freqüentes:
Em conseqüência, o que se vê é um amontoado de informações c_ontradit6rfas e sem
qualquer fundamentaç~o científica, sem qua~
lificação técnica.
Os alunos', por sua vez, desestiiilulados e.de~orlentados, se evadem das escolas públicas em tão grande quantidade que causa espécie, quando não se engalfinham pelo amplo
e enorme caminho da repetência.
No Brasil, o fenómeno do analfabetismo
é incompatfvel com o grau de desenvolvimento do País.
-A respeito desses fenómenos alarmantes,
o editorial da Folha de S. Paulo assim vê o
problema:
"Há, em primejro lugar, a iniqüídade social, a profunda distorção que
faz com que as camadas mais pobres
da população tenham acesso a padrões
de ensino inferiores aos da escola privada -e, com isso, o papel de equalizador das oportunidades, exercido pela escola pública, se transforma, na.
verdade, no de um reprodutor da poqreza, da heterogeneidade c~ltural
compulsória, do impedimento â ascensão social."
E acrescenta:
"Em segundo lugar, não é possível haver desenvolvimento económico
·e tecnológico real, num país onde a
mão-de-obra conhece níveis extremamente baixos de qualificação ...

Diante d!! tais fatos, o que tem feit_o o Estado? -Segundo o editorial, o comportamento
do Estado tem-se manifestado omisso, irresponsável, imprevidente e descompÍ"omissado ··rrente a unia de suas atribuições fundamentais, a saber: ensinar a tOdo cidadão, na faixa
etária dos 7 aos 14 anos, a ler, escrever e
contar, e os elementos básicos da Lírigua pátria, das Ciências, da Matemática e dos Estudos Sociais.
·
HMesmo que se desconsiderassem todos os argumentos de ordem
social e étiCa, é o simples imperativodo crescimento económico e da elevação -dos padrões de CompetifiVidade
do pafs, no mercado internacional,
- que exigem um esforço concentrado
do Poder público_ na área educacio-_
nal."
Toda esperança se concentra no governo
que ontení assumiu as rédeas daNação. Cumpre dar crédito a este Governo que se instala,
para que estabeleça a prioridade da edu~ação
dentro do contexto social e, dentro dela própria, a prioridade do ensino fundamental, in.cluindo a erradicação do analfabetismo.
O Sr. Mário Maia - Permite V.
aparte?

EX~.

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAY A prazer, ouço o aparte de V. Ex'.

um

Com

O Sr.l\-íário MJda- Nobre_ Senador Antônio Luiz Maya, V. Ex~., ao lado do Senador
João Calmon, vem-se caracterizando como
um dos mais eficientes e preocupados defensores da Educação em nosso País. Nós, outros, também nos preocupã.mos, mas não somos especialistas no assunto e, por ísto, essa
preocupação fica, muitas· vezes, na vontade
de tomar algumas providências, mas, como
a nossa área é-diferente, não encontramos
OS caminhos das soluções. Filosoficamente,
porém, entendemos que a prioridade fundamental, a prioridade número um deste nosso
Brasil é a educação. Sabemos e, como , médico, admitimos que a· situação de saúde do
País qão é boa, principalmente nas periferias
das cidades e nas áreas rurais. Somos de uma
Região carente, a Amazôn1Ca. Mas como médico, entendemos que acima das preocupações com a saúde básica, a saúde preventiva,
as ações básiCãs de saúde, está a educação,
pois, uma vez educado, o homem aprenderá
e saberá discenir, inclusive, as ações que o
podem ajudar a ter melhor saúde, a allmen~
tar-se melhor. Portanto, é uma prioridade
fundamental. E como V. Ex~. enfatiZa, achamos que a ação do Estado deve recair, fundamentalmente, sobre o ensino básico. Ontem,
no discurso do Presidente Collor, foi meneio~
nada a educação, _e7_~credito que Sua Excelência e seus assessOres- ésquece:T_a-m~se de
uma parte fundamental, porque se deu mais
êillase ao aperfeiçOamento da edUcação superior, ao avanço da tecnologia - é verdade que
precisamos disto. Mas creio que é es-pírito
de Sua Excelência, porque já se manifestou

Sábado 17 731

a respeito em outras ocasiões. Naturalmente,
foi um lapso não dar ênfase à educação básica
fundamental, como V. Ex~. coloca, dos sete
aos quatorze anos. E colocaríamos -ainda
mais: de zero aos sete e dos sete aos quatorze
anos; cj_uer dizer;o grande contigente populacional advém das camadas mais necessitadas.
As nossas famíliãs sãO, ·quanto-mais -pobres,
mais -pi"olíferas. No Norte, se observa muito
isso, no -rnterioi' âo seti Estado - V. Ex'. é
um homem do povo, sempre lidou com a
coletividade, como professor e como sacerdote, e sabe que as famnias, quanto mais
pobres, mais sem recursos - parece que a natureza reage e elas têm mais filhos. Na Amazónia, era comum encontrar, e ainda encontramos hoje, m3is no exercfdo da pi'ofissão médica, ao longo dos rios e barrancos do
Acre, senhoras com trinta e seis, quarenta
anosJ com dez, doze filhos, dos quais já haviam morrido quatro ou cinco. Essas populações colocam no crescimento demográfico,
diariamente, um número muito grande de
crianças desamparadas na sociedade. Então,
o Estado tem que procurar identificar, de
maneira racional, essas populações, ver as
criã.nças que nascem quase sem nenhuma
condição de sobrevivênvia, _só dependendo
do leite matemo, às veiCs, por alguns dias
e; dej)õiS,- a mãe- ii.ãó pôde mais alimentãr;
não tem condições sócio~economicas para isso. É preciso identificar essas crianças, reco~
lhê-las em creches e tratá-las adequadamente
e, daí até os sete anos, nas creches, depois,
no pré-escolar. e no escolar, de modo que
seja esse o lar _das crianças desamparadas;
que a Pátria-, que a sociedade brasileira crie
urii lar, porque essas crianças estão precisando de um lar efetivo, cuJã -mãe verdadeira;
sõcio:.economicamente falando, deva ser a
sociedade e não aquela que gerou - coitada!
~ As v~zes, sem querer. Essas crianças são
assim amparadas e acolhidas pelo Estado, até
com moradia garantida nas creches ou na
maior parte da sua existência; daí; vão sendo
selecionadas, conforme a capacidade económica de cada uma, e poderão receber ajuda
mais efetiva e necessária; cOíltandó que seja
uma preocupação permanente. É o fulcro do
nosso pensamento" e·- da nossa ação programática do partido, o PDT - a permanência
das CriançaS no ambiente escolar, durante
o tempo necessário, para que recebam não
apenas ensinarilentó, ma:ftainbém aSsistência
médico-odontológicãe social adequada, preparando-se, assim, cídadãos aptos a servir,
com eficiência, à Pátria. De modo que sempre louvo a preocupação de V. Ex~., ao abordar, insistentemente, desde a sua chegada e
esta Casa, tão importante assunto. Saiba, nobre Senador, que, assim como não se cansará
nessa teimosia, aos nossos ouvidos não s~rão
Cánsativa:s as suas palavras. Porque acho que,
um dia, esta Pátria há de Acordar para esses
graVeS prOblemas e coloc-ar Como prioridade
efetiva, número um, a educação da nossa
criança, do nosso adolescente, da nossa juventt~de. Assim, sairemos destas amarras do
Terceiro Mundo para o concerto das nações
verdadeiramente desenvolvidas. Muito agra-
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decído a V. Ex'. Peço-lhe desculpas pelo
alongado do aparte.

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA- Muito
me alegro, Senador Mário Maia, nobre representante do Estado do Acre, em ver que V.

Ex•. tem uma visão clara do problema da
educação nacional, do problema como um
todo, do problema integrado à causa social
pela qual devemos lutar prioritariamente, so~
bretudo para elevar o nívçl de vida da nossa
população. Em nossas Regiões Norte, Centro-Oeste e, sobretudo, Nordeste_, o problema é muito grave, principalmente pelo lado
do crescimento demográfico das nossas famílias. S.ou filho de uma família de tr~e irmãos.
É o exemplo claro de que as nossas famílias
precisam, vamos dizer, de um amparo maior
para poder resolver o seu problema, não só
de criar, mas educar os próprios filhos. A
educação começa no lar, mas a s_ociedade é
responsável pelo prosseguintento dessa edu~
cação, exatamente através do sistema educa~
cional do Brasil.
Nobre Senador, agradeço~ lhe, de ante~
mão, o aparte magnifico, Que, sem dúvida
alguma, fará parte integrante deste meu pronunciamento, enriquecendo~o. Agradeço~
lhe, também, as referências que· fez à minha
pessoa, porque, como homem da educação,
eu me comprometi a trazer sempre à discussão, neste plenário, o probfema educacional;
desde o começo, eu disse que de quando em
quando, terei que tomar a palavra, porque
o problema ainda continua na pauta da dis-.
cussão; ainda náo temos, por exemplo, a nossa Lei de Diretrizes e Bases de acordo com
as normas estabelecidas pela nova Constituição. Essa Lei é fundamental para nós, sobretudo porque dela dependem os sistemas de
ensinos, nacional, estadual e até municipal,
de onde poderemos trazer ·, quem sabe! alguma solução imediata-para a qualidade de
ensino nas nossas escolas. É a razão pela qual
trago sentpre aqui a discussão desse problema, pelo menos em termos de reflexão, porque julgo importante não desconhecermOs
que da educação depende a solução de todos
os demais problemas. Hoje, por exemplo,
:ouvi, no "Bom-Dia, Brasil", o Senhor Presidente da República falar sobre a reforma económica, em termos drásticos, severos, duros,
com medidas que, sem dúvi~a alguma, trarãq
modificação à própria vida do povo brasileiro, em termos, Itão sei, de melhores expectativas- nO começo, acho que de sacrifício.
Essas expectativas vão ser posteriores, porém, dentro desse contexto, existe o problema da educação. A melhor qualidade de ensino, hoje, está exatamente na escola particu~
lar. A escola pública, que antes era padrã_o
de qualidade, hOje, infelizmente, devido a
essas circunstâncias que alegamos, no começo, não representa praticametÍte nada, em
termos de ensino e educação. Sabemos' arazão pela qual a escola está nesta situação.
Sou professor há mais de 38 anos, nobre Senador, e, por isso, conheço o problema ~<:1
educação, tendo COIJ.vivido com ele, t!llãO pela qual me preocupa muito o ensino de quali~

dade estar na escola particular e só ter acesso
a ele quem possui-recursos, quem tem condi·
ções financeiras, económicas para poder pagar escÓla particular
O Sr. Mário -Mala - Permite-me V. Ex•
um- aparte, nobre Senador António Luiz
Maya?
O SR. ANTÓNIO LUI:Z MA YA- Pois
não.
O Sr. Mário Maia- gostaríamos apenas
de complementar. V. Ex~ fez referência, e
nos esquecemos de falar, ao binómio profes~
sor-aluno, à preocupação que deve ter a Na~
ção, o Estado, com o professor. É necessário
que se dêem condições ao professor Com o
mesmo cuidado com que são dados às crian·
ças, como nos referimos. O professor pfecisa
dispor de tempo integral, também, pari cui·
dar das crianças durante as oito ou nove horas
qu-e-elas permanecerem na escola. Então, ele
não deve se preocupar com salário 1 deixando
em sua casa, às vezes, crianças em condições
sociais piores ê:lo que as _que vai encontrar
na escola. Como é que o professor vai ensinar, vai transmitir tranqülidade e conhecimento, se deixa atrás de si; na sua casa, um
drama, porque às vezes não póde levar o seu
filho à escola, porque ele não tinha sapato,
não tinha roupa, não tinha caderno ou não
tinha alimento? De modo que é preciso que
se aprofunde essa preocupação com a gratificação, com os honorários do professor, que
devem ser adequados às suas necessidades,
para que ele não tenha preocupação material
e~ assim, se dedique integralmente â sua atividade, sem problemas financeiros, económicos na sua existência, para poder ler, pesquisar e transmitir não só conhecimento, COlllO
também outros exemplos sociais para as
çrianças.
O SR. ANTÓNIO LVJZ MAYA- Com
efeito, nobre Senador, exatamente as duas
preocupações maiores com a qualidade do
ensino são relacionadas à situação do professor, não só como melhor remuneração, mas
como qualificação. Aliás; ele só poderá se
qualificar melhor se tiver condições, daí a
carreira do_magistério seria a melhor solução
para dar uma profissiorialiútção segura àqueles que são realmente os promotores da educação nacional, que são os professores.
Nobre Senador, agradeço a V. Ex• pelo
aparte, não s6 por ser oportuno, como porque enriquece·, sobre,inaneira, a refi"e_xão que
faço, hoje, perante o Plenário deste Senado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao novo
Governo, compete conhecer e analisar enl
profundidade o Orçamento da União na pa~
te que se refere ao Ministério da Educação.
Os recursos destinados ao ensino básico são
seis vezes menos que os de~tinados à própria
administraç<lo da edUCaçiio. Acresce ainda
que três quartos de suas verbas são destinadas
ao ensino de 3 9 grau.
Sou daqueles que reconhecem no ensino
de 3~> grau o papel de preparar profissionais
de nível superior indispensáveis ao desenvolvimento tecnológico do País. Entretanto, não
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me furto a pensar no problema que o editorial
da Folha de S. Paulo apresenta, quando afirma de maneira categórica:
"Não se justifica que o poder público, num país com a taxa de an-alfabetismo e com as carências educacionais generalizadas que conhece oBrasil. dê-se ao luxo_ de dedicar parcela
tão importante de seu orçamento educacional par~ o ensino superior."
A dúvida quanto ao destino de parcelas
significativas de recursos orçamentáriOS não
seria dirimida se houvesse por parte do governo a preocupação de gerenciar melhor esses
mesmos recursos para que eles atingissem o
objetivo principal que é oferecer ensino de
qualidade às crianças e aos jovens que se matriculam em escolas da rede pública? Para
isso. não seria suficiente que se corrigisse a
distorção, destinando menos recursos para
a administração e mais pafa a própria escola
onde se processa a educaçã-o? Nesta linha
de pensamento, penso que não seja preciso
reverter diretamente a escala das prioridã.des,
com o sacrifício que seria impOstO-ao ensino
do 39 grau, em favor do ensino básico. Ambos
os considero de fundamental importância pa~
ra o povo brasileiro, desde que as universidades públicas cumpram _realment~ _a sua
função social, integrando-se à realidade comunitária e dando atendiment~ às próprias
exigências das regiões em que se inserem.
Para cumprirem o seu papel, as universidades teriam que romper com a ÍliliJbilidade
intelectual com exagerado apego ·aos direitos
adquiridos, e com a superfluidade e o marasmo, em uma verdadeira reversão de valores
e de atividades que comprometem por inteiro
o seu desempenho na formação das novas
~ações de um mundo em completa evolução.
Quanto ao papel do Estado no ensino de
1Q e 29 graus, uma sugestão que é ofertada
para tentar diminuir-Os custos do ensino público, é a de trocar a gestão direta de toda
a v~ta e: díspendiosa estrutura administrativa
na escola pública, pela doaçãp de boslsas de
estudo a alunos carentes., a.ó,s. quais estaria
assegurado acesso ãs escolas pà.rticulares.. Seria, ent~o. uma solução considerada mais
conveniente, mais económica e mais.democrátíca. A discussão poderia questionar a validade desse projeto de renovação, tido como
de abandono de uma experiência fracassada,
de ruptura corajosa com o passado.
Nesse projeto, o Estado mudaria sua atuação.
Passaria á: valorizar e fortalecer os meca·
nismos de jUstiça social e de promoção do
desenvolvimento humano, abandonando de
vez- e decididamente seu papel na atividade
económica.
·
De toda ess.lt reflexão, uma lição se apresenta com real clareza: a crise do sistema
educacional brasileiro requer soluções vigorosas e audazes,_t9madas sem tergiversações.
Este ~ o desafio que -o novo Governo irá
ter que enfrentar com coragem e presteza,
certo de que a derrocada da educação pública

Março de 1990

DTÁRID DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

no Brasil é uma realidade triste, mas susceptível de ser contornada mediante o equacionamento lógico e eficaz do problema.
Sr. Presidente, a tomada de posição do Senhor Presidente da República, recém-empossado, ontem, diante do Plenário do Congress_o Nacional, dizendo que tomaria a peito a
solução do problema educacional a curto prazo, faz-nos ter, aqui, uma esperança de que
isto aconteça o que merece, da nosssa parte,
o nosso aplauso e nossa aprovação.
Era o que tinha a ·dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)

Durante o discurso do Sr. António

Luiz Maya, o Sr. Pompeu de Sousa,

3~

Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente.
Durante o discurso d_o _S_r,_Antônio Luiz·
Maya, o Sr. Nelson Carneiro~ Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocuM
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, JP Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a apalavra ao nobre Senador Leite Chaves.

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã_ l!.EJ'I·
SÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- 0 tempo-utilizado, aliás em dobro, pelo
nobre' Senador Leite Chaves, foi cedido pelo
nobre Senador Mário Maia. Entretanto, já
estamos além do horário da Ordem do Dia.
Vamos passar à Ordem do Dia e logo em
seguida daremos a palavra ao nobre Senador
Mário Maia.
O Sr. Mário Maia - Peço a apalavra pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-V. Ex~ tem a palavra.'
O SR. MÁlUO MAIA (PDT·AC. Pela or·
dem) -Sr. Presidente, gostaria de não ser
prejudicado pela permuta, porque o meu discurso será breve. Confiando também na Mesa, não pensei que o discurso do nobre Senador Leite Chaves prejudicasse a minha intervenção. Faço este apelo para que me seja
permitido falar antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Desde que V. Ex• se limite ao período
da breve comunicação, cinco minutos, rigorosamente.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT·AC. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, antes de entrar
no mérito do meu pronunciamento, que-será
lido, aqui complemento considerações sobre
o discurso.do nobre Senador Leite Chaves.
Mais uma vez a fábula do lobo e o cordeiro
se faz atualfssima, neste morileritO, no Plenário do Senado.

O nobre Senador Leite Chaves colocou os
Partidos, que discutiram a vinda do Presi·
dente da República ao Senado, como sendo
os culpados de Sua Excelência não estar, neste momento, explanando para o Congresso
Nacional, em detalhes, o seu projeto econô·
mico. Então, fica aquela estória do lobo e
o cordeiro: o cordeiro estava lá em baixo
e o lobo lá em cima, acusando o cordeiro
de estar toldando a água que ele ia beber,
se o rio corrí_a pára baixo.
Assim, os assessores e o Presidente da República toldaram a água para não vir aqui,
porque o Congresso não aceitou. Não há regra de jogo. ~ C~nstituição rião prevê, não
há previsão no Regimento. Então, procuramos estabelecer as regras do jogo sobre a
_vinda do Presidente. Dissemos que Sua Excelência poderia vir éxpor suas questões, mas
que aceitasse a interpelação que algum Deputado ou Senador desejasse fazer. O Governo,
nobre Senador Leite Chaves, não aceitou a
regra do jogo. V. Ex~ vai-me desculpar, V.
Ex~ está invertendo O$ termos.
Aceitamos que o Presidente viesse ao Congresso, mas como as regras estão sendo feitas
agora, neste instante, aceitamos, mas vamos
pedir alguns esclarecimentos.
O Sr. Leite Chaves - Permite-me V. Ex'?
_ O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
-Senador Leite Chaves, não são permitidos
apartes em comunicação.
O SR. MÁRIO MAIA - Prestados estes
esclarecimentos, Sr. Presidente, passo ao mérito do meu discurso.
Este é meti primeiro pronunciamento dirigido ao novo. Governo. E um pronunciamento embasado na cordialidade, no respeito e,
por que não dizer?, na esperança. Mais que
um pronunciamento, é um apelo. Afinal,
cumprido o processo democrático, não existem perdedores. Essas eleições deram a vitória a todo o povo brasileiros.
Embora o assunto que vou tratar aqui seja
uma questão regional, específfca do Estado
do Acre, é um tema nacional de grande importância, pois, específica mas não exclusiva
do Acre, aflige a milhões de famílias de trabalhadores rurais - trata da propriedade da
terra e do financiamento da produção.
Aliás, este é um tema que o ilustre ·PresiM
dente da República não abordou em sua fa41.
no momento da posse, aqui, no Congresso
Nacional: a reforma agrária, o latifúndio improdutivo e a propriedade da terra.
No mês de fevereiro ocupei esta Tribuna
exãustivamente por várias sessões ,consecutivas para trazer ao conhecime~to desta Casa
e do povo b_!asileiro acontecimentos dramáticos ocorridos no Estado do Acre, culminando com a prisão de 176 pessoas.
Cerca de 600 pessoas - trabalhadores rurais e suas farrlílias, cfi3nças, ínc1usiVe- ocUparam a sede do Incra d~ Sena Madureira,
como um último e desesperado gesto de inconformismo com as atividades de extrema
irrespons;abilidade do Governo Estadual e do
~ntão ·Governo Federal, ao não cumprirem
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·contratos fii'mildos com aquelas populações
para fins de concessão de financiamento pelo
Procera- Programa de Crédito Especial de
Reforma Agrária. Esses trabalhadores esperaram mais de nove meses que o 'Governo
cumprisse o contrato. Durante todo esse peM
ríodo, por diversas veses. foram convocados
para o recebimento do crédito, em vão.
Quando chegavam, atendendo à convocação,
recebiam desculpas esfarrapadas, explicações
estapafúrdias e o crédito não era conceito.
Acredito até que o novo Presidente da República nem tenha conhecimento desse roteiro de mal entendidos e incompreensões, porque além de fazer pronunciamento desta tribuna,-mandei telex Para Sua Excelência.
Essa situação de descumprimento contratual se prolongou de abril de 1989 a janeiro
de 1.990. até que as famílias que seriam bene·
ficiadas com o crédito ocuparam a sede do
Incra, pela segunda vez. Já o haviam feito
anteriormente, tendo a desocupado somente
para que alí fossem realizadas as votações
e a apuração das eleições presidenciais.
A questão é que, desta vez, quando da
segunda ocupação, a exasperação era tanta,
que as instalações daquela instituição foram
depredadas. A Polícia Federal, como que somente à espera de uma justificativa, entrou
em ação de forma fulminante. arbitrária e
violenta, com o uso-de rajadas de metralhadoras e bombas de gás lacrimogéneo. Prendeu 176 pessoas, submetendo-as a humilhações, obrigando-as a permanecerem durante
horas de br_uços no chão, com as mãos na
·nuca; destas pessoas, cinco ainda se encontram presas há dois meses, em celas comuns,
junto com outros prisioneiros, muitoS destes
sendo marginais perigosos. E agora, Sr. Presidente, o juiz decretou a prisão preventiva
de mais seis, por conta desses 600. Aí é que
está a injustiça,
Apelo ao nov_o Presidente -já que o que
saiu não me ouviu -Senhor Fernando Collor
de Mello, e a seus eminentes auxiliares, entre
estes citamos o nobre Deputado e agora Ministro da Justiça, Bernardo Cabral, e o Sr.
Líder do GoVerno, que à- será nesta Casa
com o meu voto, porque vou votar a favor
· da criação da Liderança do Governo - já
assinei e já disse que vou votar - Senador
José Ignácio Ferreira, para que, num primeiro gesto de boa vontade para com aquelas
famílias de trabalhadores, determine a imediata libertação dos presos envolvidos no incidente, determine também a desqualificação
dos crimes e o arquivamento do, proce_sso_ou,
então, mande prender os 600 trabalhadores
que estavam lá.
São estas as alternativas que o Presidente
tem ou solta os 5 que estão lá e mais esses
6 que estão com ordem de prisão ou, então,
mande prender os 600 ijúe eStavam -lá e que
depredaram o Incra. Do contrário, estará co-metendo injustiça. Esses trabalhadores ainda
presos estão sendo vítimas da incompreensão
e do rigor excessivo das autoridades estaduais
e também de algumas autoridades federais.
No primeiro dia de seu Governo, o Senhor
Fernando Collor e sua equipe poderiam lan-
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çar seus olhos sobre essse sofrido povo acreano e, com grande benevolência, fazer justiça.
Erâ o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--sobre a mesa, comunicação que será lida
pelo Sr. 19-Secretário.
É lida a seguinte

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,

Brasi1ia, ]5-de março de 1?90.

peço a palavra para uma comunicação à Casa
e à opinião pública brasileira.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em obediência ao disposto no art. 39,
alínea b do Regimento Interno, que Desta
data me afasto do exercício do mandato de
Senador pelo Estado do Rio Grande do Sul,
a fim de, nos termos do art. 56, I, da Constituição, assumir O cargo, para o qual fui no-meado,.de Ministro de Estado da Educação.
A~:p.ciosas saudações, -... Senador Carlos
Cliiarelli.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau~
ro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para uma comu'nicação. Sem -reVisão do
orador)- Sr. Presidente, o eminente Uder
Ronan Tito, para atender a compromissos
imperiosos, deslocou-se para o seu Estado,

Minas Gerais, e, neste momento, de Belo
Horizonte, pediu-me transmitisse à Casa a
informação de que a nossa Bancada, na próxima terça-feira, examinará as medidas provisórias do novo Presidente da República, Senhor Fernando Collor de Mello, e, evidentemente, aquelas consíderadas perfeitamente
de interesse nacional terão a nossa manifestação favorável, reservando-nos, portanto, a
nós Senadores, a oportunidade de apreciar
todas aquelas que merecerem a transformação em projeto de conversão, com a nossa
participação na sua elaboração legislativa.
É a comunicação que o Líder Senador Ronan Tito me fez, há poucos .instantes, pedindo
que eu a tornasse pública através da tribuna
do Senado Federal.
Era o que tinha a dízer, Sr. Presidente.
COMPARECERAM MA7S OS SRS. S~E
NADORES:

Nabor Júnior- Odacir Soares- Ronaldo
Aragão - João Menezes - Jarbas Passarinho - Moisés Abrão - Cai:'los Patrocínio
- Antonio Luiz Maya - João Castelo Alexandre Costa - Edison Lobão - João
Lobo - Chagas Rodrigues -Hugo NapoM
leão - Cid Sabóia -de Carvalho -_Mauro
B(mevides - Carlos Alberto - Lavoisier
Maia - Marcondes Gadelha - Humberto
Lucena - Raimundo Lira - Marco Maciel
- Ney Maran4ão- João Lyra- Divaldo
Suruagy - Francisco Rollemberg -- Luiz
Viana - Jutahy Magalhães_- Ruy Bacelar
-José Ignácio F8rTeira - Gerson "Camata
-João Calmou- Afonso Arinos --Jamil
Haddad - Severo Gomes - Mário Covas
- Meira Filho - Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha- Mendes Canale Affonso Camargo - Jorge Bornhausen Dirceu Carneiro -José Paulo Bisol- José
Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Antes de passarmos à Ordem do Dia, a
Mesa cumpre o dever de comunicar ao Plenário que o Presidente Nelson Carneiro avisa
que está recebendo a visita do Senhor Presi~
dente da República em seu Ga~inete. Os Srs.
Senadores que desejarem recepcionar Sua
Excelência poderão para lá deslocar-se.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A comunicação lida var à publicação.
A Presidência tomará as providências necessáriaS â- convocação do suplente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu cie Sousa)
A Presidência recebeu, do Governador
do Estado do Paraná,. o Ofício n~ S/14, de
1990 (n~" 2.1@/90, na origem), solicitando,
ao Senado Federal, autorização para que a
Companhia Paranaense de Energia- Capei,
possa- contratar operação de crédito externo
no valor equivalente a US$ 135.000.000,00
(cento e trinta e cinco ·milhóes de .dólares
ameri_canos), jUilto ao banco iriteramericano
de desenvolvimento- BJD.
A matéria será despachada â Comissão de
Assuntos Económicos.
-

~~ O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- a Presidência recebeu, do Governador do
Estado -de Mato Grosso, o Ofício n? S/15
de 1990 n? 187/90, na origem), solicitando:
<to Senado Fe~eral, autoiização para emissão
de 1.000.000.000 de letras financeiras do te~
souro daquele estado- LFTE~MT.
A matéria ficará na Secretaria~Geral da
Mesa, aguardando a complementação da document~ção_!lecessãria.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Terminada a Hora do Expediente.
_
Passa~se â

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno únici), do Projeto de
Lei do Senado n~ 121, de 1989, de autoria
do Senador António Luiz May_a, que protege
temporariamente os inventos industriais, nos
termos do art. 59, inciso 29, da Constituição,

tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob n' 450.
âe 1989, da Comissão
- de Assuntos Econômicos.
Em discussão o Projeto, em turno único·.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrO'
a discussão.
Encerrada a discussáo, em obediência ao
disposto no art. 168 do Regimento Interno,
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que estabelece que não haverá votação de
proposição nas s_essões de segundas e sextasfeiras, a matéria sairá da Otdem do Dia, a
ela retornando na sessão de terça~feira, quando poderá ser votada.
O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma bre,:e comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador José
Pau1o Bi~ol.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS.
Para breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, peço
a palavra, neste momento, para uma breve
observação, porque fui, pelo .dtenos indiretamente, mencionado no discuroo feito pelo Senador. Leite Chaves. Eu me refiro àquela parte do pronunciamento em que, mencionando
o candtdato Luiz Inácio Lula da Silva, e alar~
gando a. sua referência a outros candidatos,
S. Ex' utilizou ú- conceito de "caipirismo",
como se a candidatura de Luiz Inácio Lula
da Silva fosse o produto da ignorância, da
má visãb política, do equívoco de forças políticas não adequadamente conscientizadas.
Quero deixar registrado, Sr. Presidente,
como candidato à Vice-Presidência com Luiz
Inácio LUJa da Silva, que tehho esse Líder
político dp Brasil como UII_la,das expressões
mais significatívãs-Oa históriâ política brasi·
leira, e não me parece corr;eto referir-se a
esse grandá Líder popular atr-avés de um conceito que C~?ntém menosprezo, como o de
caipirismo. Afinal de contas, um homem que
teve mais de\trinta milhões'. de votos, que
imprimiu à última campanha eleitoral um rumo e um sentidO jamais vividos eleitoralmen·
te neste País;· um homem que encarnou as
esperanças dos pobres; um homem que em·
polgou a Nação, durante a ~mpanha brasi·
leira, merece deste Senado o respeito que
a sua própria história política particular e a
sua significação política nacional exigem.
Era esta a observação que eu queria fazer,
Sr. Présidente.
E como a referência do Senador Leite Chave_s abrangia também miriha pCssoa, gostaria
de dizer a S. Ex' e aos ilustres colegas que
me sinto bem na condição de caipira, na me~
dida em que o meu povo seja também caipira,
e que me sinto, aqui, viva e palpitantemente,
representativo do caipirismo nacional, e que
eStou, de de_do em riste, apontando para as
estruturas de poder, como responsáveis pelo
caipirismo nacionaJ, e que precisamos de uma
política de redenção. E esta redenção é a
redenção do caipirismo do povo brasileiro.
Gostaria de salientar ainda, nobre Presidente, que estamos vivendo ou a última agoM
nia de um período da História ou o coni.eço
de uma nova era. Pessoalmente já me manifestei, em aparte ao Vice-Presidente da República, Senador Itamar Franco, dizendo que
só exerceria uma oposiç-ão límpida, transparente, objetiva, incisiVá e clara, no sentido
de cooperar para que o Brasil retome a verdadeira democracia, porque estamos viciados
com o discurso monológico! E o que se bus-
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cou, no discurso que acabamos de ouvir do
eminente Senador Leite Chaves, foi o retomo
à monologia! Queremos dialogar, queremos
discutir, queremos pensaf e queremos decidir
juntoS! Esta é a nossa posição. E como estamos, há 30 anos, viciados no decretd-Iei e,
agora, na medida provisória; como estamos,
há 30 anos, com a legislação do ExecutivO,

com as atividades do Congresso Nac!'onal absorvidas com medidas excepcio~is, que
abrangem temas mui excepcionais, mo está
acontecendo, estamos com a coluna ertebral
curva! Este momento do Legislativo brasileiro é de erguer a cabeça! Está {18 Constituição a lei delegada, o que significa qUe ela
tem previsão, que ela é possível. ,Mas o que
nós gostaríamos de ver é um cot#eço de restauração da normalidade no exercício do po~
der, e não que se começe uma presidência,
um governo, através das velhas e encarquilhadas medidas! Poderemos est~dar, caso a
caso, as hipóteses de lei delegada, mas o que
não podemos admitir é que se mantenha essa
consuetude, Sr. Presidente, e que nas questões mais relevantes se busque a "consue~
tude" desgraçada da delegaÇão do exercício
legislativo do Poder Legisl~tivo ao Poder
Executivo! Afinal de contas, .cwe sentido nós
temos, que importância nós .temos se as leis
delegadas são necessárias aos. ppntos mais relevantes do programa do Governo?
Não estamos, aqui, para coris'llgrar, em termos de normalidade, os mesmos objetivos
segundo o nosso poder, exercendo o nosso
poder? Não podemos, como Congresso, legislar? Não sabemos legislar? Não temos a
mesma clarividência? Não enxergamos o futuro.? Não queremos construir a Pátria? Não
queremos restaurar a_ dignidade deste País?
Queremos ou não queremos?
Se Sua Excelência vai ser - e tomara que
seja! - um grande Presidente, seremos um
grande Senado e a Câmara será uma grande
Câmara, e vamos restabelecer a democracia
neste País, e o Legislativo vai legislar, e o
Executivo vai governar!
E quando se criar uma situação, uma circunstânci~ excepci'?nal, teremos suficiente
inteligência para recop.hecer a excepcionalidade da cii'cunstânci.il e transferir o poder
de legislar, permitir a lei delegada, caso a
caso. Porque quem de nós não sabe que,
quando se delega o poder de legislar sobre
determinado 'tema quem fica com esse poder
de legislar normalmente - esse é o quod
plerumque accidit da história legislativa deste
País; é aquilo que normalmente .acontece na
história legislativa deste País! Aproveitandose da oportunidade de legislar sdb're determinado tema, insere sub reptician\ente textos
que legislam sobre outros ~ssuntos, c_om des~
vi os e distorções que, a meu ver, merecem
a qualificação de corrupção legislativ~ e corrupção de poder.
O Sr. Cbagas Rodrigues -P~·rmite-me V.
Ex" um aparte, Senador José Paulo Bisol?

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Pois não.
Tem o aparte o Ílobre Senador Chágas Rodrigues.

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador
José Paulo Bisol, o discurso de V. Ex• é de
alta inspiração democrática e patriótica. Ouvimos corh atenção suas palavras e estamos
de acordo com elas. Neste aparte ligeiro gostaria apenas de dizer que V. Ex' já é considerado um dos maiores vultos do Senado da
República.
]~Xf, por ter sido candidato à
Presidência da República, engrandeceu, eno·
breceu o processo eleitoral do nosso País.

v.-

O SR . .fOSÉ PAULO BISO L- Muito abri·
gado, nobre Senador. V. EXl é-iiina pessoa
sempre preocupada em fazer jüstiça. Recebo
o aparte de V. Ex~ até como um reparo das
injustiças que fiZeram coritra minha pessoa.
Sr. Presidente, quero concluir com as mesmas palavras qUe Utifizei no aparte feito ao
nobre Senador Itamar Franco, hoje V ice· Pre·
sidente da República. Somos, por constrin~
gimento, por compulsoriedade, senão por natureza, por temperamento e por vocação, elegantes. Mas elegância no sentido de Balzac:
queremos parecer ser o que somos. E não
somos espinhas dorsais dobradas!
Nós, desde que entramos neste Congresso,
como Constítufrites, fizemôs ·o -aísclirso da
participaç-ãO- do povo no Governo.
Imagine V. EJr.' a distância que existe entre
a participação do povo na gestão governamental .e a distâiici3 qUe eXiste entre este Senado Federal e a Câmara dos Deputados,
o COllgi-eSSO Nacional e o Executivo. Esta
última distância é consideravelmente bem
menor do que .a primeira! E é a pririleira
que buscamos. Queremos ver o povo governando com sua própria inteligência, com sua
própria esperança e com sua própria crença.
Se esta é a perspectiva em que pensamos politicamente, como admitir que o Senado da
República e a Câmara dos Deputados_ sejam
empecilhos para um bom Governo? Onde
é que está a nossa consciência de valor? Qual
é a competência desta Casa? Qual é a competência da Câmara dos Deputados? Somos ou
não competenteS para legislar? Somos ou não
capazes de participar de um Governo de res~
tauração nacional? Esta é a grande questão.

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.
um aparte, nobre Senador José Paulo
Bisai?
E~

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Pois não.
Tem V. Ex• o aparte.
O sr. HU:iiil1iitOLUCeD8.-:..:..:. Antes que V.
Ex' termine, gostaria-tarilbém de levar a V.
Ex• e ao seu Companheiro de chapa na sucessão presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva,
a minha integra~ solidariedade diante das in~
felizes colocações do nobre Senador Leite
Chaves, neste Plenário.
Acrescento, ainda, à guisa de comentário,
que, a meu ver, a esta altura dos acontecimentos nacionais, se pode merecer censura
o açodamento de alguns Parlamentares que
porventura desejam fazer oposição sistemática ao Governo Cóllor, muito maior censura
c:levem me_re_ce_r, da opinião pública, os Parlamentares que, no momento, lhe dão apoio
incondicional.

~
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O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Muito obrigado nobre Senador, pelo aparte, como sem~
pre lúcido e objetivo, resumindo exatamente
o que eu pretendia deixar inscrito nos Anais
desta CaSa.
Sr. Presidente, vou encerrar.

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V.
Ex" um aparte?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Com muito
prazer, concedo o aparte a V. Ex~, nobre
senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador José
Paulo Bisol, como Colega de V. EX", eu tenho
acompanhado a sua ação parlamentar. Fize.mos parte juntos da chamada CPI da Corrup·
ção, onde tive .oportunidade de verificar o
tipo de trabalho que V. Ex• executa quando
é chamado a opinar a respeito dos assuntos
mais importantes, a seriedade com que coloca
as questões, o espírito público sempre prevalece nas suas dedsóes e também a sinceridade
total e absoluta. V. Ex• não esconde o seu
pensamento. ISto, às vezes, pode até ferir
susceptibilidades, mas V. Ex~ expõe clara·
mente, objetivamente, aquilo que pensa. V.
Ex~ agora, neste discurso, está expondo, também, com objetividade, o papel que nós, do
Senado e da Câmara, teremos que exer~r
e exercitar cada vez com maior perfeição neste período governamental. Temos um Executivo que inicia a sua ação envolto na aura
de que vamos ter um País novo, com toda
popularidade com que se pode chegar ao poder. Mas nos preocupamos, também, com
certos posicionamentos que se colocam. O
discurso de hoje do Senador Leite Chaves
foi uma demonstração de que não se quer
aceitar a Oposição, quando nós temos, no
Legislativo, Oposição e Governo. Temos a
obrigação de trabalhar no sentido do aperfeiçoamento das proposições que aqui chegam.
Este é o papel do Legislativo. E uma das
grandes preocupações que eu, pessoalmente,
tenho, é a de que o Legislativo saiba exercer
bem esse papel; que não se curve, não dobre
a espinha dorsal, como V. EXl declara, porque estamos, também, acostumados a ver
que, na preocupação de não termos esse tra~
balho que é inerente à nossa função legislativa, muitas Vezes nos cUrvamos perante as
mensagens e as propostas que aqui chegam,
sem examiná-las com o devido cuidado, com
a devída atenção.
Com relação à questão da vinda ou não
do Presidente da República, lógico que todos
nós gostaríamos de recebê-lo, no entanto,
preciso, também que, em nome dessa convivência niaiOr, não se quebre aquilo que está
no Regimento e não se quebre aquilo que
está na Constífuíçilo, como nós, infelizmente,
fizemos há poucos dias, no caso do Banco
Central: ferimos o Regimento, fomos precipitados na aprovação do nome do Presidente
indicado para atendermos a uma necessidade. Em nome dessas necessidades, em nome
dessas importâncias, não vamos abrir mão
daquilo que é inerente ao Poder Legislativo:
que é a capacidade e o poder de legislar.
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Parabenizo V. Ex~ por m;::~.is um pronunciamento que faz aqui nesta Casa, para admiração de seus Colegas.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- AgradeçÓ
a V. Ex• pelo aparte, um dos mais eficientes,
trabalhadores, inteligentes Senadores daRepública, em um aparte que, por sinal, complementou com maior felicidade o 'texto que estava elaborando.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, um dos tópicos do novo Presidente da República, em
todas as ocasiões em que tem a possibilidade
de se manifestar sobre sua concepção polí·
tica, é o de jamais deixar de mencionar que
é de outra geração, que é urn governo dentro
do conceito de modernidade. Se sei alguma
coisa sobre o conceito de modernidade, sei
que inclui referências profundas SObre o con- __
senso e o dissenso. Segundo a filosofia da
modernidade - a filosofia da pós-moderai~
dade, até como se chama, hoje, que é a filosofia posterior ã éra industrial-, segundo essa
concepção, o consenso leva ao repouso e à
inércia e a criatividade só pode nascer do
dissenso e dissenso nã-o significa-inimizade,
não significa -pugilato; dissenso significa diálogo, idéias diferentes, confronto de posições, confronto de filosofias. Isto é o que
significa dissenso. Nós estamos nesta Casa
não apenas para legislar, mas para cultivar
o dissenso dialétiCo, para que todos os temas
sejam aprofundados, para que todas as dimens6es temáticas Se tornem visíveis e para
que o povo perceba que a política está sendo
exercida paralelamente ao exercício da crítica
política. Isto é democracia, este é o nosso
dever.
Não quero que aconteça comigo e co_m oUtros Senadores o que ocorreu com o 'grãiide
poeta americano Ezra Pound. Depois de se
ter envolvido na poHtica, Ezra PoUnd- assu- ·
Jlliu o fascismo italiano. Quando voltou ã sua
terra, depois de finda a guerra, foi" enjaulado
como um gorila e ali escreveu um- dos mais
belos poemas de sua autoria e Um dos versos
mais belos que a Humanidade jamais escreveu, versos que dizem assim, "Cheguei tarde
demais à máxima incerteza".
Eu advirto ao Governo Coltor, que oqueto
ver exitoso em nome do futuro da minha Pátria e do meu povo; advirto a este nosso Presidente no sentido de que se cuide para não
chegar tarde demais à máxima incerteza, no
sentido em que se convença de que Sua Excelência terá que ter um diálogo claro, incisivo
e transparente _com o Senado da República
e com a Câmara dos Deputados. Esse diálogo
é fundamental para restaurarmos a dignidade
da política brasileira.
Deixo registrado ao eminente Semidor Leite Chaves, repetindo, que nós, o grande líder __
Luiz Inácio Lula da Silva e eu, seu Vice na
última campanha, nós sorilos mesn:io lideranças caipiras, nós somos_ representativos do
ca.ipirismo nacional, nós trazemos a mensagem, fazemos a luta da redenção deste caipirismo. Nós obtivemos mais de 30 milhões de
votos e obtivemos esses votos da parte mais
organiz~da da sociedade brasileira. Quem

tem alguma visão crítica sobre pr-ocesso Clei"
torai sabe que, pela primeira vez na história

eleitoral deste Pais, o Brasil começou a agir
corti. cOnsciência amadurecida de sua própria
realidade. Esta é a questão mais relevante
das últimas eleições. A votação de Luiz Inácio Lula dei Silva é o primeiro passo de uma
nova história política do Brasil, passo relevante. E não vamos fazer uma oposição por
oposição, uma oposição sistemática. Vamos
fazer a oposição que a sociedade organizada,

amadurecida conscientemente deste País,
quer que façamos, que é a oposição do diálogo, a oposição da diatética, a oposição da
transparência, a oposição da discussão de
idéias, a oposição __da ~iscussão de princípios,
a oposição da discussão da relevância, o que
é relevante para a sociedade brasileira, o que
é relevante para o Estado brasileiro, o que
é relevante para o Senado e para a Câmara
dos Deputados, o que é relevante para o povo
do Brasil.
Esta, a· oposição que vamos fazer, apontar
erros, não vamos dobrar a espinha dorsal e não perderemos a elegância. Em nosso coração palpita o desejo de, qual seja o Presidente, que Sua Excelência obtenha êxito e
que o País comece a viver o seu novo tempo,
uma nova História. É isto que queremos. E
queremos fazer oposição através do exercício
da inteligência crítica e através da doação
da alma à causa nacional. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais havendo•a tratar, vou encerrar
a pre~ente sessão, designando para a ordinária de segunda-feira a seguinte.
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alienar imóveis. (Dependendo de relatório
da Comissão do Distrito Federal.)

-3Veto Parcial

PROJETO DELE! DO DF N' 82. DE 1989
(Nos termos do art._10, § 40,'in fine, da Resolução n' 157188.)
Discussão, em turno dtiico, do veto parcial
aposto ao Projet.o ôe_ Lei do DF nl> 82, de
1989, de iniciativa-do Governador do Distrito
Federal, que cria a carreira Administração
Pública da Fundação Zoobotânica do Distrito
Federal e seus empregos, fixa os valores de
seus salários e dá outras providêntias. (Dependendo de relatório da Coniissão do Dis~
trito Federal.}

-4Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo ao ProjetO de- Lei do DF nP 31, de
1989, que dispõe sobre a alienação de imóveis
residenciais do DiStrito Federal e a utilização
dos recursos dela oriundos, tendo
PARECER, sob n• 387, de 1989, da Co- ·
missão
..... Diretoi-a, oferec_endo a redação do vencido.
O SR. PRES'U>ENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.

(Levanta-se.a sessão àsll horas.)

INSTITUTO DE PREVIDltNCIA
DOS CONGRESSISTAS (IPC)
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ORDEM DO DIA
-l-

Veto Parcial

PROJETODE LE(DODF N• 66, DE 1989
(Nos termos do ~rt. 10, § 4?, in fine, da Reso~
Iuçáo n~ 157/88.}
Díscussáo, em turno único, do veto parcial
aposto at? Projeto de Lei dp DF no 66, de
1989, de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que cria a carreira MagistérioPúbli~
co do Distrito Federal, seus cargos e empregos, fixa ·os valores de. seus vencimentos e
salários e dá outras providências. (Dependendo de relatório da Comissão do Dístrito
Federal.)
-- 2 Veto Parcial
-PROJETO DE LEI DO DF N 9 74, DE 1989
(Nos termos do art. 10, § 4?, in r01e, da Reso_ lução It' 157/88.)
Discussão, em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n9 14, de
1989, de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que aotoriza o Distrito Federal a

--··

ConvocaÇão
O Presidente do Instituto de" Previdência
dos Congressistas-IPC, nos termos do art. 16,
inciso I, da Lei n~ 7.087, de 29 de dezembro

de 1982, convoca os Senhores Segurados para
particíparem da 28~ Assembléia Geral Ordinária a' realizar-se no dia 28 de março em
curso, ãs 10:00 horas, na sede do IPC, 25 9
andar do Anexo I da Câmara dos Deputados,
a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre o Relatório das atividades desta
Presidência, referente ao exercício de 1989.
Brasília, 16 de março de 1990. --Senador
:Ruy Bacelar, Presidente.

·coMISSÁO DO DISTRITO FEDERAL
PUBLICAÇÁO
Con~ocação

O Excelentíssimo Senhor PresiQente d?Comissão do Distrito Federal, Senador Mauw
ro Benevides, tem o prazer de convocar Vos-.
sa Excelência, ·para reunião a se iealizar no·
clia 20 de março, terça~feira, âs 11 horas, n.~
sala_ de reuniões da Comissão, Ala Senadbr
Alexandre Costa.
Secretaria da Comissão, 16 de março--de
1990._- Carlos G.uUbetme Fonseca, Secretário da Comissão i:!o Distrito FederaL
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2• REUNIÃO, EM 20 DE MARÇO DE
1990.
P~uta

Item 1 - Projeto de Lei do Distrito Federal
n~ 05, de 1990 -Mensagem fl9 30, de

1990-DF -(Mensagem n' 004, de 15-02-90,
na origein) - "Cria as Escolas Classes e o
Centro de Ensino que menciona na Fundação
Educa'cional do Distrito Federal, e dá outras
providências".
Autor: Executivo local
Relator: Senador Maurício Corrêa
Pare(:er: Favorável ao projeto, por constitucional e jurídico.

Item 2- Projeto de Lei do Distrito Federal
07, d~ 1990- (Mensagem n",007/GAG,
de 20-02-90, na origem) - "Di~põe sobre
transposição de servidores para a Carreira
de que trata1.a Lei n? 82, de 29 de dezembro
de 1989".
·
Autor: Executivo local
Relator: Senador Irapuan Cost3. Júnior
Parecer: Favorável ao projeto, por consti~
tucional e jurídico.
D"

Item 3- Projeto de Lei do Distrito Federal
n' 58, de 1989 -.- "Dá a denominação de
"Parque da Cidade" ao Parque Recreativo
Rogérió Pithbn Se.rejà Farias".
Autor: Senador Pom~u de Sousa
Relator: :senador João Lobo
Parecer: Contrárip ao projeto.
Item4-Projeto de Lei dobistrito Federal
n'~ 65, de 1989 -''Dispõe sobre( a utilização
de cursos d'água na ~ea do Distrito Federal
·por empresas industriais e agroindustriais".
Autor: DF (Por iTiiciativa do Deputado
AUGUSTO CARVALHO)
Relator: Senador João Menezes
Parecer: Favorável ao projeto, por constitucional e jurídico.
ItemS -Projeto de Lei,do Distrito Federal
n"' 75, de 1989- "Veda cOnstruções em Brasília, nos locais e nas. condições que menciona".
Autor: DF (Por inici~tivà do-Deputado
GERALDO CAMPOS)

Relat~r: Senador João Mene~es
Parecer: Favorável ao projeto, pbr constitucional e jurídico.

Item 6 - Anteprojeto de Lei do Distrito
Federal- "Dispõe, em caráter permanente,
sobre a utilização de viaturas oficiais de passeio- na Administração do Distrito Federal".
Autor: Dep\ltado Valmir Campelo
Relator: Senador Aluizio Bezerra
Parecer: Contrário à tramitação.
Item 7 - Mensagem n' 31, 'de 1989-DF
- (0.1. n' 0879, de 15-05-89, na origem)
-"Do SenhorGOveritador do Distrito Federal, encaminhando ao Senado Federal, os Balanços da Administração Direta e o Balanço
Consolidado do Distrito Federal, documentos que integram as contas anuais do Governo
do Distrito Federal, correspondentes ao exercício de 1988".
Autor: Executivo local ,
.
Relator: Senado! Lourival Baptista
Parecer: Favorável ao projeto, na forma
do Projeto de Resolução que apresenta.
Item 8 - Projeto de Resohiç.ão n9 46, de
1989 - "Susta os efeitos do Decreto n9
11.569, de 17 de maio de 1989, do Governo
do Distrito Federal, que Institui normas para
a concessão· "de direito real de uso do terreno".
Autor: Sen'\1..9-or Mauríc_io Ç_orrê_~
Relator: Senador Odacir Soares
Parecer: Pelo arquivamento do projCto.
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co, com as emendas supressivas ciue, apreK
Senta.
Item lO- Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 02 de 1989 - Estabelece diretrizes,
critérios e conteúdo mínimo para elaboração
do Plano Diretor do Distrito Federal, fixa
sua competência da Câmara Legislativa do
Distrito Federal para sua aprovação, e dá
outras providências.
Autor: Senador Pompeu de Sousa.
Relator: Senador Francisco Rollembel"g
Parecer: Favorável ao Projeto, por constitucional e jurídico, com as emendas supressivas de n~s 02, 04 e 05 e contrário às emendas
de n'S 01, 03, 06, 07 e 08.
Conclusão: Em 23-5-89, a Presidência concedeu vista do processo ao Senador Meira
Filho.
Em 31-5-89, o Senador MeiraFilho, devolveu o projeto com voto em separado, concluindo por audiência prévia da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Em 6-6-89, a Comissão aprovou proposta
para a realização de uma reunião extraordinária, específica, para tratar da matéria.
Em 19-9-89, o Senador Pompeu de Sousa,
autor do projeto, solicitou inClusão da matéria em pauta, por entender que a mesma jáfoi amplamente discutida.
Em 11-10-89, a Comissão deliberou por
realização de uma reu_nião específica para
·
apreciação da matéria.

Item 11 -Veto parcial do Senhor GoverItem 9- Projeto de Lei do Distrito Federal nador do Distrito Federal, ao PDF74/89, que
n919, de 1989- "Estabelece a eleição direta "Autoriza o Distrito Federal a Alienar· Imódos Administradores Regionais dO: Distrito veis".
Federal, fixa suas atribuições, e dá outras
Relator: Senador Meira Filho
providências".
Parecer: Apreciado em escrutínio secreto.
Autof: Senadgr Pompeu de Sousa
Relator: Seriador Francisco Rollemberg
Item 12- Veto parcial do Senhor GoverParecer: Contrário ao- projeto.
.
. nadordo Distrito Federal, ao PDF82/89, que
Conclusão: Em 22-3-89, a Presideytcia con- "Cria a Carreira Administração Pública da
cede vista do processo ao Senador Wilson
Fundação Zoobotânica do Distrito Federal
,
.
Martins.
e seuS empregos, fixa os valores de seus saláEm 29-8-89, o Senador Wilson Martins de~ rios, e dá outras providências".
volve o projeto com voto em separ~do, favo· Relator: Senador Maurício Corrê3:
rável ao projeto.• ~or constituciOri_a~ e jurídiParecer: Apreciado em escrutínio secreto.
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BRASJLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 21' SESSÀÜ, EM 19 DE
MARÇO DE 1990
1.1- ABERTVRA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor
dente da República
-

Presi~

N•" frl a 90190 (n"' 231. 248, 261, e

262/90, na origem), restituindo aut6grafos
de projetas de lei sancionados.

1.2.2- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:

-Ofício n" S/3/90 (n" 26/90, na origem), do Sr. Governador do Estado de.
Goiás, solicitando autorização do Senado
Federal com base na Resolução n" 94189,
desta Casa, para emissão de títulos da dí·
vida pública do Estado de Goiás no valor
de NCz$ 4.000.00.0.000,00,- destirtado~; à
rolagem da dívida existente naquele Estado. (Projeto de Resolução n" 11/90).
-OftCíO- n'·' S/12190 (n'' 7190, na origem), do Sr. Governador do Estado de
São P3ulo Pleiteando que aquela unidade
da Federação seja autorizada a emitir e
colocar no mercado, títulos da dívida fundada, em sub~tituição ãs 4.500.000.000
Letras Financeir-as do T e~ouro do Est<.t.Lio
de São Paulo (LFT-SP), colocuda~ no início de 1990 a título de antecipaçÜ{) du receita orçamentária de 1990. (Projeto de
Resolução n" 12/90).·
1.2.3- Comunicação da Presidência
-Abertura de prazo pata apresentação de emendas aos Projetos de_ Resolução n"' 11 e 12/90, lidos anteriormente.

1.2.4- Cpmunif!ação
-Do' Sr. Senad_or Mário Maia, referente à sua escolha para exercer a liderança do Partido Democrático Trabalhis·
ta- PDT.

SENADORJAM!LHADDAD-Re·querimento apresentado por S. Ex~. convocando ao Senado a Ministra Zéfia Cardoso de Mello, da Ec.onomia, para pre$tar
e..<iclarecimentos sobre o plano económico
deflagrado no último dia 16.

1.2.5- Requerimentos
N"37/90, de autoria do Sr_. Senador
Jamil Haddad, solicitando a convocação
da Sr• Ministra de Estado da Economia.
Fazenda c Planejamento, para prestar,
perante o plenárío do Senado Federal,
esclarecimentos a respeito das medid8S
adotadas pelo Governo.
- N·' 38/90, de autoria do Sr. Senador
Mário Maia, solicitando informações da
Sr~ Ministra de E~tado da Economia referentes à intervenção do Banco Central no
Banacre- Banco do Estado do Acre.
- N" 39190, de_autoria do Sr. Senador
Jamil Haddad, solicitando da Sr' M_inislra
de Estado da Economia, informações que
menciona.
-

1.2.6- ComUnicações-da Presidência
~_Convocação

de s'essão conjunta a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos.
com Ordem do Dia que designa.
-Providências adotadas pela Mesa pa·
ni commca:çãd da.- Suplente do Senador
Itamar Franca, atualmente Vice-Presidente da República.

1.2.7- Discursos do Expediente

SENADOR JUT AHY MAGA·
LHÃES -Penalização dos depositantes
em caderneta de poupança no plano de
estabilização económica do Governo Co·
Uor.

L3- ORDEM DO DIA
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
úo DF n' 66, Ue 1':11-lSl, dç iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria a
carreira Magistério Público do Distrito
federal, seus cargos e empregos, .fixa os
valores de seus vencimentos c salários e
dá outra.<; providências. Discussão encerrada, ficando a votação adiada nos termos
regimentais.
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
ào DF n" 74, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federá.!, "qué ã.utoriza o Distrito Federal a alienar imóvêis.
- Discussão encerrada, fican.do ·a votação
adiada nos termos regimentais.
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n" 82, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que cria
a carreira Administração Pública da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e
seus empregos, fixa os valores de seus salários e dá outras providências. Discussão
encerrada, ficando a votação adiada nos
·
termos regimentais.
Substitutivo ao Projeto de Lei do DF
n~' 31, de 1989, _que dispõe sobre a alienação de imóveis residenciais do Distrito Federal e a utilização dos recursos dela
oriundos. Apreciação sobrestada.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
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EXPEDIENTE
CENTIIO GIIÁFICO 00 SENAOO FEDEIIAL

DIÃIIIO 00 C-GIIESSO NACIONAL
lmprrsso sob a responub,hd•de d~ Meado Sen•do Federal

PASSOS PORTO
Diretor·Geral do Senado Federal

AGACIEL DA Sll VA MAIA
D1retor ExecutiVO
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SÚUZA
Diretor Admmistrativo
LUIZ CARLOS OE BASTOS
D1retor lndustri81
FLORIAN AUGUSTO COlJTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

ASSINATURAS

Semestral

Exemplar Avulso ........................•.•..... -;;;;.-~~:....~;-~- NCz$ 0,11
T1ragem. 2.200-exemplares.

-

SENADOR JOSÉ FOGAÇA, como
Udcr - Reflexões sobre dísposirivos da
Medida Provisória n" 159.
- SENADOR CID SABÓJA DE CARVALHO - Anãlise das Ultimas medidas
governamentais.
SENADOR CARLOS ALBERTOPo:.se do j<.xnalista Paulo Macedo como

............. ---·---···--··---·-------------- NCzS 17,04

--

.

Seci-etáiio de Culttifa e Turismo de Natal
-RN.
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão
lA- ENCERRAMENTO
2- J)JSCURSOS PROFERIDOS EM
SESSÕES ANTERIORES

-Do -SCn~dor~ Leite Chaves,
ciado na sessão de.9-3-90

pron-~n

-Do Senador João Menezes, pronunciado na sessão de 12-3-90
3- MESA DIRETORA
4 - LÍPERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS

5- COMPOSIÇÃO DE CO~iJSSÔES
PERMANENTES

Ata da 21 ~ Sessão, em 19 de março de 1990
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48" Legisla_tm:-a_

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya.

AS /4HORAS EJOMINUTOS. ACHAM-.
SE PRESf:iVTES OS SRS: SENADORES:
Mário Maia- Na.bor Júnior- Leopoldo
Peres --Moisés Abrão - Antonio Luiz
Maya - Alexandre Costa __..... Edison Lobão
-João Lobo- Chagas Rodrigue-S- Afonso
Sancho -Carlos Alberto - Humberto Lu-'
cena- Marco Maciel- Ney MaranhãoFrancisco RoUemberg - Lourival Baptista
- Jutahy Magalhães - Ruy BacelarAfonso Arinos - Jarnil Haddad - Ronan
Tito - Severo Gomes - Mauro Borges Pompeu de Sousa - Roberto Campos Mendes Canale -JorgeBornhausen -Jos_ê __
Paulo Bisol- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de prese_nça acusa o compareci-·
menta de 29 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O Si. 1" Secretário procederá à leitura do
Expediente.
É lid~ o segUi~te

.. EXPEDIENTE
MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei
sancionados:
N• 87/90 (n• 2)!190, na origem), de 13 do
corrente. refe-rente ao Projeto de Lei de Coo·
versão n~ 5, de 1990, que concede isenção
do Imposto sobre_ Produtos Industrializados
-IPI, na ãquisição de automóveis de passa·
geiros e dá outras providêncías.
(Projeto que se transformou na Leí n"
8.000, de 13 de março de 1990).
N" 88/90 (n" 248/90, na origem), de 13 do
corrente, rCterente ao Projeto de Lei de Con·
versão n" 3,_ de 1990, que ct'efine os percen·
tuais da· distribuição da compensação finan-

ceira de que trata a Lei n" 7.990, de 28_ de
dezembro de 1989, e dá outras providênctas.
(Projeto que se transfoimou na Lei n···
8.001, de 13 de março de 1990).
N" 89/90 (n" 26!/90, na origem), de 14 do
. corrente, reférente ao Proje;to_de Lei de Conversão n'' 6, de 1990, que_ dispõe sobre a repressão de infrações atentat6rias contra os
direitos do c-onsumidor.
(Projeto que se transformou na Lei n\'
8.002, de i4 de março de 1990).
N" 90190 (n" 262/90, na origem), de 14 do
corrente, referente ao Projeto de Lei de Conversão n'' 7, de_l990, que altera a legislação
dos impostos de importação e sobre produtos
industrializados, da taxa de fh:icalização instituída pela Lei n" :7.944, de 1989, da contribuição social instituída pela Lei n" 7.689, de
1988, e.Do Imposto sobre o Lucro Liquido
de que trata o art. 35 da Lei n" 7.713, de
!988.
(Projeto que se transforrtlou na Lei nP
8.003, de 14 de março de 1990).
,
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PARECERES

PARECER N9 27 DE 1990

Da Comissão de Assuntos Económicos
sobre o Ofício n• S/03, de 1990 (n" 26
na origem), do Senhor Go,•ernador do
Estado de Goiás, solicitando autorização
do Senado Federal com base na resolução
n• 94/89 desta Casa, para emissão de títulos da dívida pública do Estado de Goiás
no valor de NCZ$ 4.000.000.000,00, destinados a rolagem da dívida existente naquele Estado.

Relator: Senador Irapuan Costa Júnior.
O Estado de Góías, através de_-seu Governo. formula pedido de autorização para emissão de títulos de sua dívida pública, nos ter, mos do _art. 9" da Resolu_ção n'1 94, de
15-12-89) (DOU de 26-12-89-com republicação do DOU de 29~12-89). deste Senado FederaL Pretende o lançanl.ento e colocação no
mercado, através de ofertas públicas, de
4.000.000.000 de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de G_oíás (LFT-GO}, cujos

vanctmento

Quantidade

MAR/90
MAR/90
MAR/90

MAR/93
MAR/94
MAR/95

1.644.000.000
,--956.000.000
400-D00-000

TDTAL :

4. 000 ~000. 000

12-01-90
Segundo as disposições contidas na Resolução n" 94, de 15.12.89, deste Senado Federal, o Estado de Goiás (GO). quando da contratação de operações de crédito de sua dívida
consolidada interna, deverá obedecer os limites seguintes:
a) montante global por valor de contratação (equivalente ao total das Despesas de

Capital estiriladas para o ano de 1990): NCZ$

30.637,9 milhões
b) montante global por valor de contratação (equivalente aos dispêndios da dívida
consolidada previstos para o exercício + 100~
da receita líquida real, devidamente"t:orrigidos): NCz$ 5.423.3 milhões e

c) dispêndio anual máximo ( compreend_endo principal e acessórios, por valores
anuais, de. todas as operações da dtvida consolidada interna e externa): NCZ$ 3.959,9
milhões

741

recursos serão destinados à rolagem de suas
díviâas fundada e -flutuante.
A emissão pretendida será nas seguintes
condições:
a) quantidade: 4.000.000.000 de LFT-GO
b) modalidade: normativa-transferlvel
c). rendimento: igual aos das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial)
.
d) prazo: até 1.460 dias
e) valor nominal: NCZ$ 1,00
_
f) cronograma de colocação e vencimentos
dos t(tulos a serem emitidos:

Co1ocaçlo

g) forma de colocação : através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n" 565 de
20.09.79, do Banco Central do Brasil
h) autorização legislativa: Lei n" 11.069,
de 15.12.89 Decreto~ n'.. 3.337 e 3.338 de

Terça-feira 20

Ainda em cumprimento ao contido no aft.
9'·' referida Resolução n" 94, de 15-12-89, foi
devida.e previamente ouvido o Banco Central
do Brasil. Examinada a matéria pelo seu Dew
partamento da Dívida Pública e Ope-rações
Especiais (DEDIP), este infofmou que, no
que diz respeito aos limites fixados para as
operações em questão, nada havia a opor à
realização da referida emissão. uma vez que,
mesmo após a sua eferivação, continuará o
Estado de Goiás (GO) obedecendo os limite~
que lhe foram impostos pela Resolução de
que: se trata, conforme a seguir se verifica
e segundo informado por aquele DEDIP:

Em NCZ$ m1lhões
Antecipação da
Receita
Orçamentária

Lfmftes

Operacionais
Di; ser iminacão

Valor

Montante Global
por v a 1or d_e
30.637,9
Contratac~o

(A)

Operações Autorizadas em 1990
(A)

D~VIda
OperacO~s

já

Existentes
(B)

cànso lidada
Emissão sob
Exame
(C)

Situação Posterior
ã·Em1ssão Pretendida
(D)•(A)+(B)+(c)

2.081,0

4.000,0

6.081,0

1111111

4.000,0

4.000,0

!IIII/I

/111111

2.235,8
2.894,9
640,0

3-956,6
3.954,9

Limite do Item

1 do Art. 3c da

Rt!soluçào 94/59

5.423,3

(8)

Dispêndio Anual Máxlmo (C)
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ar.o
Ano
Ano
Ano
Ano

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

3.959,9
3;959,9
3~959,9

3.959,9
3.959,9
3.959,9
3.959,9
3.959,9
3.959,9
3.959,9

1/1//11

////////

1/11/11

4.093,6.
2.867,1
1.8-34, 1

I I I I /TI
IIII/I/
///////
/III/I/
IIII///

/1/1/11
11/1/1/
1/11111

IIII!!/

1.720,8

L060,0
495,3
402,1

--ass, 1

409',8
364,5

~-1-135,3
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Apreciado o pleito pela Diretoria do Banco
Central do Brasil, cm 8 de março corrente,
segundo Voto BCB 209!90, favorável, foi
aprovérdo o pedido do Estado dt.:: Goiás.
No que se refere às exigénci<is cOntidas no
art. 13 da Resolução n" 94, de 15-12-89, deste
Senado Federal, há documentação comprovante no sentido de que vêm sendo cumpridos
os limites fixados pelo art. 212 da Constituição Federal e pelo art. 38 das Disposições
Constitucionais Transitórias. O.Estado de
Goiás, outrossim, está no pleno exercício da
competência tributária que lhe foi conferida
pela Constituição Federa!.
O pedido, assim. não só está devidamente
instruída na forma da Resolução n" 94, de
15-12-89, deste Senado Federal, como obedece todas as disposições nela contidas.
Do exposto. inexiste óbice a que seja éoilcedida a autorização pretendida pelo Estado
de Goiás, nos termos seguintes:
PROJETO DE RESOt:UÇÂO N" ll,
DE !990
Autoriza o Governo do Estado de Goiás
a emitir e colocar no mercado, através
de ofertas públicas, 4.000.000.000 Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de
Goiás (LFT - GO).
O Se"nado Federal resolve:
Art. 1" É o Governo do Estado de Goiás
a'utorizado, nos termos do are. 9" da Resolução n" 94, de !5-12-89. do- Semtdo Ft.!dcral
a emitir e colocar no ·mercado, através de
ofertas públie<1s, 4.ooo:ooo·.ooo Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás
(LFT-GO), na modalidade nominativatransferível, com rendiment'? igup.l ~o das Letras Financeiras do Tesouro Nacional. no prazo de até 1.460 dias, no valor nominal de
NCzS 1,00, e cujos recursos advindos de tal
emissão serão utilizados na rolagem de suas
dívidas funâada e flutuante. ·
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na
data da sua publicação.
Sala das Sessões, 14 de março de 1990.
- Raimundo Lira, Presídent~! - Irapuan
Costa Júnior, Relator -João l ..yra- Ney
Maranhão - Olavo Pires - Dirceu Carneiro
-Nelson Wedekin- Edison Lobào- Meira
Filho - Jamil Haddad - João Calmou
Saldanha Dcrzi - Aluízio Bezerra.

PARECER N• 28, DE 1990
Da Comissão de Assuritc-,s Econômicos,
sobre o Ofício no S/12, de 1990 (u 007/90,
na origem), do Governo do Estado de
São Paulo, pleiteando que aquela unidade
da federação seja autorizada a emitir e
colocar no mercado, títulos da dívida fun~
dada, em substituição às 4.500.000.000
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de São Paulo (LFT-SP), colocadas no
íníci_o de 1990 a título de antecipação da
receita orçamentária de 1990.
0

Relator: Senador Irapuan Costa júnior.
Nos termos do que dispõe o art. 9o da Resolução n" 94, de 1989, do Senado Federal, o

Senhor Governador do Estado de São Paulo
submete- à consideração desta Cai>a a propo!>ta de transformação das 4.500.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo (LFT-5P), _colocadas em janeiro
próximo passado, com ba~e na faculdade expressa no art. 14 da resolução supra- que
isentou de prêvia autorização do Senado Federal as emissões de títulos para a rolagem
da dívida ou para a antecipação d<J. receita,
reaJizadas até 14 de fevereiro de 1990 - ,
em títulos da dívida fundada daquele Estado.
Na fundamentação do pleito o Governo
do E~ tudo_ de São Paulo argumenta que os
recursos captados pelas LFT-sp- a título
de antecipação da receita - foram integralmente_ utilizados na liquidação de compromissos decorrentes de programas de investimentos- mais especificamente cm despesas
de capital relacionada~ com a construção e
melhoria de rodovias.
Informa o Senhor Governador, adicionarmente, que a mudança ora pleiteada objeriva
alongar o perfil da dívida interna daquela unidade da federação, distribuindo melhor no
tempo o:> encargos respectivos, e que as
LFT-SP substituídas serão extintas.
O processo se acha convenientemente instruído, incluindo elementos que demonstram
que a operação ficará dentro.dos limites fixa·
dos nos artigos 2" e 3" da Resolução 94, de
1989, do Senado Federal~ de declarações de
que o Estado vem cumprindo as exigências
constitucionais referenciadas no art. 13 da
mencionada resolução, a saber: aplicação de
no mínimo 25% da receita resultante de imp<_>stos na função cdl!cação, dispêndio com
pessoal limitado a, no máximo, 65% das receitas correntes, e plenc) exercício das competências tributárias.conferidas pela Constituição âquela unidade da federação; e da necessária apreciação prévia pelo Banco Central
do Brasil.
Quanto ao fato do pleito não ter vindo
acompanhado de documentaÇão comprobatória de que a operação pretendida se acha
devidamente autorizada pelo Poder Legislativo do Estado de São Paulo, cabt" observar
que tal requisito não constitui exigência prevista na Resolução n" 94/89~SF, no caso de
operações de crédito intento intralimites, para a autorização por parte- do Senado Federal,
por entendê-lo como matéria interna do. Es~
tado.
As condições básicas da operação, nos termos da proposta do Governo do Estado de
São Paulo e do voto DIDIP n'·' 022i90 (BCB
n·• 229/90), do Banco Central do Brasil, são
as. seguintes:
a) quantidade~' 4.500.000.000 LFT-SP;
b) valor nominal unitário: NCz$ 1,00, em
15 de janeiro de 1990;
c) modalidade: nominativa-transferível;
d) prazo de resgate: 5 (cinco) anos;
e) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n" 565,
de 1979, do BACEN;
f) Trendíri:rentos: remuneração similar à
aplicada aos. títulos federais da espécie.

Março de !990

Em termos de impacto da operação sobre
os limite~ de endividamento estabelecidos pelo Senado Federal -através da Resolução
n" 94, de 1989-o voto da Diretoria do Banco
Central do Brasil a:;sinala. com ba.~e nas avaliaçües de seus setores técnicos. que a alteração pretendida não possui efeitos significativos no endividamente do Estado de São
Paulo e que. mesmo apôs :.un efetivaçào. tal
Estado ficará abaixo dos limites operacionais
indicados no artigo 3·' da rcsoluçào supra,
manifestando-se favoravelmente ao pleitea·
do por aquela unidade da Federação e ao
encaminhamento do registro respectivo.
Assinale-se que a apreciação prévia pelos
setores técnicos de tal instituição, prevista
no artigo 9" da resolução supra, decorre do
interesse do Senado Federal. ao tirar partido
da estrutura do Banco Central para a adequa·da instrução dos processos, de viabilizar o
exercício de um apropriado ntvcl de controle
sobre o acatamento às normas e limites estabelecidos sem a necessidade da criação de
novas estruturas.
Quanto à parte formal. cabe assinalar que,
segundo o que estabelece o artigo 15, daResolução n·· 9-t/E:9-SF, as resoluções autorizativas deverão inch.1_ir, a_s seguintes informações~

a) valor da operação:
b) objetivo da operação c órgão executor;
c) condições financeiras básicas da operação;
d) prazo para o exercicio das autorizações.
· Assím, con·:>íderados taís aspectos e, espe·
cialmente, o fato do Estado de São Paulo
dispor de m<(rgens utilizáveis de endividamento. à luz dos crit~rios estabelecidos, somos pelo acolhimento do pedido de autorização, nos termos do seguinte:
·

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" !2,
DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir um total de 4.500.000.000
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de São Paulo (LFT-SP) em substituição
de iguaA número de títulos emitidos a títu·
lo de antecipação da receita.
Art. 1'' É o Governo do Estado de São
Paulo autorizado, nos termos do que dispõe
o artigo 9-~ Cla Resolução n·· 94, de 1989, do
Senado FederaL a emitir, mediante registro
no Banco Central do Brasil, um total de
4.500.000.000 (quatro bilhões e quinhentos
milhões) Letras financeiras do Tesouro do
Estado de São Paulo (LFTP), equivalentes,
na data da solicitação, ao montante de NCzS
4.500.000.000.00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de cruzados novos), em substituição a igual quantidade de títulos emitidos
no início do corrente ano com vistas à antecipação da .receita orçamentária, que serão extintos, com vistas ao equacionamento das re·
ceitas estaduais destinadas ao financiamento
de projetos de investimentos na área de transpOrtes e ao alongamento do perfil da dívida
fundada daquela unidade da Federação.
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A emissão e a colocação

à liquidez dos ati vos financeiros, à nova siste-

dos tltu!·Js a que se refere este artigo será
efetuada com oh~crvància às seguintes condi»
ções básicas:
a) valor nominal unit~irio: NCzS 1.00, em
15-1-911;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) prazo de resgate dos títulos: cinco anos;
d) forma de colocação: através de ofertas
públic-e;s, nos termos da Resolução n" 565.
de 1979. do BACEN;
e) rendimentos: similar à aplicada aos títulos federais da espécie (mesma taxa referencial);
f) colocação dos títulos: a partir de março
de 1990;
g) vencimento do:; tltulos: 15 de janeiro
de i995.
Art. 2" A presente autorização será exercida até 30 de setembro de 1990.
Art. 3" Esta resolução entra em vigor na
data c.!e sua publicação.
Sala das Comh;sões, 14 de março de 1990.
- Senador Raimundo Lira, Presidente Irapuan Costa Jr., Relator- João Lyra_-:Ney Maranhão- Ola\'O Pires- Dirceu Carneiro ---Nelson Wedekin - Edison Lobão
- Meira Filho- Jamil Haddad- João Calmon- Saldanha Derzi - Aluízio Bezerra.

mática de reajuSte de preços e salários e à
criação de imposto sobre saque nas cadernetas de poupança.

P<irágrafo único.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-O expediente_lido vai à publicação.
Do expediente lido, constam pareceres da
Comissão de Assuntos Econômicos que concluem pela apresentação dos Projetas de R~
solução n"s 11 e 12, de 1990. As matérias
ficarão sobre a mesa, durante 5 sessões ordi·
nárias, para recebimento de emendas, nos
termos do disposto no artigo 235, inciso II,
alínea f, do Regimento Interno. (Pausa.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida
pelo Sr. {"-Secretário.

t

lida a seguinte
Brasília, 19 de março de 1990.

Justificação
Toda a Nação se encontra vivamente interessada no combate à inflaç_ão e, por· isso,
'est.á perplexa diante de atos baixados pelo
novo Governo nos setiS instantes ini.:iais. Por
isso, penso que o Senado, como a Casa da
Federação, deve ouvir e inquirir a 1itular do
Ministério em causa.
Sala das Sessões, 19 de março de 1990.
-Senador Jamil Haddad.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O requerimento lido será publicado e incluído, oportunamente, na Ordem do Dia.

(Pausa.)
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1:' Secretário. - -São lidos •?s seguintes:_
REQUERIMENTO N· 38, DE 1990
Nos termos do ar_t. 21_6 do Regimento Interno, solicito da Exm• Sr" Ministra c.e Estado
da Economia as seguintes informaç•5es:
a) qual a forma de_ inte:r_yenção elo Banco
Central no Banacre - B8.rico do Estado do
Acre?
b) quando ocorreu a intervenção?
c) se foi aberta alguma sindicância para
apurar possíveis irregularidades OCOJTidas em
gestões anteriores à do Banco Central.
_ d) Se dessas_sindicâncias resultaram alguns
relatórios. Quantos?
e) se cópias desses relatórios podem ser
encaminhadas ao Senado Federal para conhecimento, estudo e apreciação pelos Senhores Senadores.
·
Brasília, 19 de março de 1990.- Senador
Mário Maia.

(À Comissão Diretora)

OF n•• 50/90.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que fui escolhido mais uma vez por meus pares do Partido
Democrático Trabalhista nesta Casa, para
exercer a liderança do Partido durªnte apresente Sessão Legislativa. -Senador Mário
Maia, Líder do PDT no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 37, DE 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Requeremos, com fulcro nos arB. 50, caput, da ConstituiçãO;- e 397, i, do Regimento
Interno, a convocação da Sr• Ministra de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento,
para prestar esclarecimentos a respeito das
medidas adotadas pelo Governo com relação

REQUERIMENTO W39, DE ;1990
-: ExcelentíssimO Senhor Presidente do Senado Federal
Requeremos, com fulcro no art. 216, I,
do Regimento Interno, porque da competência fiscalizadora desta Casa, sejam solicitadas
à Excelentíssima Senhora Ministra de Estado
da Economia, Fazenda e Planejamento, as
seguintes infornlãções:a) quantas e o montante, segunde o Banco
Cêiltial, das transferências e retiradàs de numerário IeitaS no dia _15 de fevereiro último
até o dia 15 de março-éorrente;
b) quais os titulares das contas e os bancos
_através dos quais c;>correram as opeíações referidas no item anterior (operações acima de
quinhentos mil cruzados novos);
c)_ quais as transferêncías de opetações de
que cogitam os itens anteriores.
Sala das SessõeS, "19 de março de 1990.
- Senador Jamil Haddad.
(À ComisSão Dii·""erora)_
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0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Os requerimentos lidos vão ao exame da
Mesa, (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
A Presidência convoca Sessão Conjunta
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos,
no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação de medidas provisórias e
vetos presidenciais.
-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência comunica ao Plenário que,
aó-ã.ssumir a Vi_ce-Presidência da R!pública,
perdeu o mandato o nobre Senadc•r Itamar
Franco. A Presidência tomará as providências neces~rias à convocação do Suplente,
Senador Matta Machado.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncià -o seguinte discurso) --Sr~
Presidente, Srs: Senadores, depois da ''Nova
RepUblica'", chegamos ao "Brasil Novo ...
Um novo Presidente da República, jovem
e .determinado. Um novo Ministé:io, mais
enxuto, um novo Plano de Estabili:ntção, ain~
da não balizado, mas certamente, muito disM
tante do limbo angelical que acolhe [}esta condição crianças inocentes.
Mas não pretendo dedicar-me à análise da
inconstitucionalidade das medidas d:> pacote.
Nem, por enquanto, deter-me em detalhes
que adaptarão o referido Plano de Estabilização aos parãmetros do bom senso. Afinal,
a tarefa do Congresso Nacional não é a de
hospital de politraumatizados. Uma infinidade de empresários e cidadãos foram literalmente atropelados pelo confisco monetário.
Mas ainda precisamos localizar os ferimentos, a fim de tratá-los à luz de suas respectivas
saúdes. Vejamos, pois, o se-ntido geral do
Plano, sua coerência, sua oportunidade, seu
alcance e suas repercussões globais sobre a
economia.
O Plano em pauta surpreende em todos
os aspectos.
É o maior arrocho ortodoxo de que se tem
noticia sobre a economia: brasileira, digno de
faz:er inveja a dois históricos "Campos'': o
da Velha República, Campos Sales, restaurador das finanças corroídas pela política· de
valorização do café, e o nosso ilustre coevo
Senador Roberto .Campos, saneador da economia no Governo do Presidente __ Castello
Branco.
O_Piano de EstabHização literalmente nocauteou a demanda agregada da economia
nacional, reduzindo em 24 horas a quantidade de_ meios de pagamento e ati ... os financeiros a 10% do volume de depósitos à vista
e aplicações de toda ordem. Desde o dia 16,
o País já vive verdadeiro drama d.e liquidez.
Desapareceu não apenas o poder de! compra
da sociedade, mas o seu próprio instrumento.
O dinheiro, com o qual se realizam as transações e se previnem as incertezas. Tudo isto
foi convertido em empréstimo compulsório
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para o Governo, que, comodamente:, sentou
em cima de mais de cento e quinze bilhões
de dólares, neutralizando, numa penada, o
seu fluxo deficitário.
A curiosidade do Plano, porém. está no
fato de que, ao contrário de experiências similares, o corte profundo, pelo lado da demanda, não se processou ne'm pele• lado do
Governo nem pelo ladO dos salários, mas pe-

los detentores de moeda e suas aplicações.
A propalada Reformado Estado e a Reforma
Fiscal, que acompanham o Plano de Estabilização, são m:eros apêndices de pequeno impacto no conjunto das medidas.

É um verd::tdeiro absurdo, um atentado ao
bom senso, de que a Constituiç<'jo é serva,
o confisco de renda e riqueza levado a cabo
pelo Plano Collor. Os depósitos a vista constituem-se em direitos de saque imediato dos
depositantes. Pode-se, por razões de política
monetária, contê-los pelo prazo razoável de
um feriado prolongado, quando direitos e deveres de credores e devedores ficam suspen·
.sos. sem maiores prejuízos desses ou de terceiros •.Mais do que isso, pior- dezoito meses-, é impensável, inacreditável! O Governo, qualquer governo, não tem direito de invadir a privacidade de seus cidadãos no que
têm de mais sagrado, que é o seu bolso, para
cumprir objetivos de política económica. Isto
é inadmissfvel!

Era necessária a urgênci!l de medidas que
viessem a coibir o déficit púl:llico e a escalada
de preços no País. Não era posslvel continuar
convivendo com o cao~ e com a ciranda finanQuanto às aplicações, é de se admitir que
ceira subvencionada pelo Estado. Defendi,
contém
um elemento de risco que justifica
durante o ano de 1987, permanentemente,
até mes-mo·pcr-da~~tiréj:iaráveis. Isto se aplica
a adoç.:io de medidas pactuadas entreGoparticularmente ao open market e aos fundos
verno e sociedade, que iossem capazes de
de investimento. Claro que pagará caro o Gopor um fim ao carnaval de frivolidades finanverno se não honrar seus compromiso:;os neste
ceiras que já corroía as fianças públicas. E
mercado. Jamais conseguirá exercitar uma
adverti, sempre, que a omissão âo Governo
política monetária indispensável à regulação
acabaria criando não apenas as condições de
do nível de liquidez. Mas admitamos que o
opinião pública, mas a própria necessidade
Governo quebre e não o faça. É do jogo.
da ortodoxia. Não deixei de criticar a panaNosso Pais foi inundado, no pós-guerra, por
céia da moratória, anunciada como compenpapéis da divida_ _do governo alemão, que desação polltica ao"1raca<>so do Plano Cruzéido.
ram urigcm a Tilfíndáveis processos de coComo resolve~. lá fora, sob argumcn_tos ;:tté
brança, jamais pagos. Mas desonrar a caderjustos, mas impróprios, tensões que a ~esor
neta de poupança, instrumento popular de
dem interna agudizava? Como fazer moracaptação de meses e até mesmo anos de traba·
tória externa sobre a "concessória~· intefna:
lho das classes assalariadas? Isto é uma usurum governo irresponsável rolando sua dívida
pação. E não se venba dizer que este seqüespública a ritmos e taxas de remuneração vertro de poupanças alheias teve as suas tecnicidadeiramente frenéticos? Chegamos ao pondades, que 90% das contas foram preservato de pagar aos credores internos mais do
das, porque não alcançavam o valor limite
que pagamos - quando pagamos aos exterde 50.000 cruzados novos. Por que não se
nos. Como justificar isto à luz da razão? Era
congelaram-apenas as contas vom valor acima
natural, portanto. que organizá.;;semos a casa
de
um -niilhão de cruzados, ou daqueles que
e puséssemos um fim à 'rrio"ntanha russa das
detinham mais de uma caderneta, e mesmo
e~;peculações financeiras, sustentadas pelo
assim, até que uma investiga-çãO sumária
contribuinte~ Mais recentemente, não deixd
comprovasse a tentativa de especulação? Por
de remarcar minha contrariedade com uma
que não se congelaram apenas as cadernetas
política económica que viria aesembocar no
Plano Verão, que apenas reeditav1:1 procedi- ·abertas a partir de 15 de fevereiro, dentre
as quais estariam, certamente, os especulamentos regulatórios já- desacreditados, sem
dores que escaparam do over com o objetivo
mexer em nada no sistema de financhlmento
de se protegerem durante a mudança de godo setor público.
verno? Nada mais simples do que uma Me·
dida Provisória dizendo que todas as caderSinto-me, pois, à vontade para dizer que
netas de poupança: abertas naquela data ficaa omissão do Governo, que acaba de sair,
riam temporariamente congeladas até que infoi um dos fatores decisivos do descalabro
vestigaçõe~ se processassem. Tudo isto leva
das contas públicas c da conjuntura nacional
a crer que O -objetivo de c:ongelamento da
que estavam a exigir uma pronta e decisiva
ação do novo Governo. Admito, também, poupança não tem tecnicidade alguma. Não
que as recomendaçõe!> da ortodoxia no sênti- se trata muito menos de elevar os tetas de
do de comprimir. com firmeza, as· pressões 50 mil para 100 mil ou 200 mil. Trata-se de
de demanda, jâ se faziam imperativas. Nesse
não fáir a- Propríed~.lcte alheia e de honrar
sentido, de uma maneira geral, não deixo
um iilstrumento que no mercado financeiro,
de compartilhar meu apoio à determinação
justamente é o mais popular, isolando e até
mesmo confiscando,_ com base na lei, os espedo Presidente Collor, de declarar gue,rra à
inflação, com um Programa de Estabilização_ culadores de Iívre trânsito no mercado financontencionista. Mas não-posso deixar de su- ceiro, que se_alojaram no último mês na Cablinhar minha absoluta determinação em tu- derneta de Poupança. A medida do Governo
do fazer para que o Congresso Nacional recu- , nãp ~-6 não tem a tecnicidade que alegam
as autoridades do Governo, como mantém
pere sua iniciativa neste processo, preservanna impunidade o verdadeiro sonegador. O
do a importância de sua função legitimadora
nos marcos da lei a da Constituição.
justo, aliás, está pagando pelo sonegador,
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que continuará à margem da execração pública e da lei. Mas, se não tem um ··papel"
no pacote econômico, porque pequeno o seu
relevo no quadro de aplicações financeiras,
por que o Governo invadiu a seara da poupança? A meu ver, por razões que escapam
à até brilhante e imaginativa lógica econô~
mica dos a<>sessores económicos do Pre:'>idente Collor. Há por aí, implícitos, objetivos po~
líticos de usar a liberação da poupança homeopaticamente, como elemento de persuasão e recuperação da credibi!idade._da classe
média. Válido? Certamente que não, pois o
brinquedo de fogo da credibilidade do Governo foi acionado mortalmente e difilmente
se recomporá pela mediação de um sofisti·
cada clientelismo.
Isto posto, resta-me lamentar que a legitimidade e energia do novo Presidente da Rer}úblíca saiam arranhados desde seu primeiro
dia de governo. Não ouse Sua Excelência
afrontar também _o Congresso Nacional t_om
uma reedição sistemática de medidas provisórias que só contribuirão para o acirramento
de uma crise institucional de proporções gi·
gantescas.

O Sr. Chagas Rodrigues Ex" um aparte? - -

Permite~ me

O SR. JUTAHY MAGALHÃES não.

V.

Pois

O Sr. Chagas Rodrigues- Senador J utahy
Magalhãe-s, V. Ex· aproveita o primeiro dia
de sessão do Senado na semana para apreciar
essas Medidas baixada~ pelo Senhor Presidente da República. Até ontem: eram vinte
e duas; hoje, parece-me, já há mais duas Medidas Provisórias. Isso revela o espírito púb\icode V. EX" Realmente, as medidas, em princípio, terão o nosso apoio, inclusive o de V.
Ex·', que é um homem público preocupado
com os problemas nacionais. Mas não podemos, aqui, aprovar toda e qualquer Medida
que, no entendimento de Sua Excelência, o
Senhor Presidente da República, venha resolver os graves problemas nacionais. E essa
providência relativa aos depósitos realmente
pode ter uma repercussão danosa. Ao mesmo
tempo em que registro a coragem de V. Ex•,
o seu espírito cívico, a sua preocupação, a
sua estranheza, queria, de acordo com o pen·
sarnento de V. Ex', mostrar uma incoerência.
Por que, o Governo, através dessas medidas,
bloqueou os depósitos além de 50 mil cruza·
dos novos da poupança e permitiu que os
depósitos nas chamadas contas remuneradas
e no over fossem favorecidos? Nestas hipóteses, os depositantes, os investidores foram
beneficiados, de vez que podem liberar até
20% do total. Se hâ algo sagrado que deve
ter todo apoio é o depósito nas chamadas
cadernetas de poupança, sobretudo na Caixa
Econàniica. Então, essa diferença de traiamenta me pareceu inteiramente se01 sentido.
E se o Governo .deves-se adotar algum trata·
menta diferenciado, deveria ser para favorecer os depositantes das cadernetas de poupança, e não esses que _operavam nas contas
remuneradas e no overnight. Em seu discur·
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so. V. Ex' mostra uunbJm essa diversidade.
O Governo limitando ..-m cínqüenta rhil cruzado~ novos os depósitos disponlvcis na poupança e llbenmdu até 20C::f. do overnight ou
muneradas. àquele~ que, porventura, tivessem 1 bilhão de cruzados novos, esses poderão sacar até ::!00 milhões. Por que essa diferença? A idéia dt: V. Ex" me parece muito
mais justa. Poderíamos estabdecer um teta
para todas as contas e não esse tratamento
diferenciado, tJíscrim_inatúrio. Aproveito o
discurso de V. Ex:', que, sem nenhum favor,
é um homem público, que vem, não é de
hoje. combatendo a corrupção, que vem
combatendo os desníveis regíonais e sodafs,
que vem combatendo a concentração de renda. para dirigir um apelo à Sr' Ministra da
Economia, ao Senhor Presidente da República e ao Sr. Ministro da Justiça. Nobre Senador Jutahy Magalhães, os grandes especuladores deste País es_tão com os seus depósitos
em bancos europeus. E o Governo poderia
também fazer um levantamento. para saber
quem vinha depositando há muito tempo n2
poupança e aqueles que apareceram à última
hora. Não devia c_onfundir os depositantes.
Entretanto, as grandes fortunas, os grandes
sonegadores, esses estão com os seus ç{cpósitos na Suíça c em outros palses. Então, apelo ao Presidente da República, â Ministra
da Economia e ao Ministro da JustiÇ<c!. Recentemente o governo da Suíça, atentendo a pedidos de alguns chefes de Estado, relacionou
quais os grandes depósitos existentes lá, nos
seus bancos. O meu apelo é neste sentido.
Aproveito o discurso de V._ Ex•, que é um
homem de extraordinário espírito público,
para dirigir esse apelo. Que o Governo brasileiro se dirija pelo menos à Suíça, à Bélgica
e aos Estado!> Unido~. que estão tão intcres·
sados no combate à sonegação, conforme de·
clarações de autoridades norte-americanas,
solicitando que informe o montante dos depósitos feitos por brasileiros em seus bancos
nos últimos quatro anos; e o dinheiro que,
porventura, tenha sido transferidode lá para
outros países. Esta é uma medida que, se
adotada pelo Governo, irá, realmente, alcançar os grande~ sonegadores e especuladores
desta nossa República.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agra·
deço a V. Ex", nobre Senador Chagas Rodrigues, o apoio que dá a este meu pronunciamento. V. Ex• c os S~ Senadores aqui presentes sabem que há também urna preocupação
no Congresso quanto à rnoralidad_~ pública.
Nós já defendemos ac ui medidas propostas
nesse conjunto do Plano Novos Tempos segundo denomimou o Senhor Presidente da
República, ontem, na entrevista à Rede globo-, pois ele contém propostas que já foram
apresentadas aqui por iniciativa do Congresso Nacional.
Quando se fala na taxação das grandes fortunas, nós, no Senado, já votamos um projeto
neste sentido, de autoria élo nosso Líde_r Fernando Henrique Cardcso. Quando se fala no
fim do anonimato do dinheiro, também há
um projeto do Senado.r Severo Gomes nes-te

sentido. Nós_estamos de acordo. Agora, vamos saber de quem é o dinheiro, vamos buscar identificar quem tem, quem não tem dinheiro, vamos procura1·saber quantos saíram
dos cargos c neles entraram, as vezes, até
sem emprego conheci::lo, e, quando saem,
tornam-se grandes proprietários de empressas de rádio, de emis~oras de televisão, de
jornais e_companhias. De quem são esses veículos hoje_? Quem é o d·:mo do dinheiro? Com
relação a este aspecto, temos projeto aqui,
do Senador S.ev_ero Gomes. Quanto à defesa
do consumidor, também temos um projeto,
aprovado no Senado _-- o CódigO de Defesa
do Consumidor-, de minha autoria. Várias
des5as medidas já está:> propostas aqui. Por
isso rnererem o nossl) aplauso e o nosso
apoio.
Agora, Sr._ Presidt: nte, Sr' Senadores,
quando pegam e fazem confisco do nosso di- .
nheiru - não adianta dar outro nome - é
confbco.
Neste final de semapa, Sr. Presidente, dei
à minhd ~mpregada _uma notícia - ela faz
parte da elite brasileiw, da elite económica,
ela tem mais de 50 mil cruzados novos na
caderneta de poupança, um dinheiro que ela
vem juntando há algum tempo, para depois.
no tiDa\ de Sua vida, poder comprar a sua
ca<>inha, agora ela faz p.~rte da elite- dei-lhe
uma notícia ruim. Segundo d_izem, quem tem
mais do que 50 mil cruzados novos são_ especuladores, que estavam traindp os interesses
nacionais! Então, eu d:.sse: para o atual Governo você é urna reles traidora da Pátria.
Veja, Sr. Presidente, o que querem fazer
com a caderneta de poupança. Escutei ontem
a Ministra Zélia, come o Senhor Presidente
Fernando Collor, declararem que não iam
mexer na caderneta de_ poupança, que só me·
xeram porque, nos últimos dias, alguns especuladores teriam corrido para a caderneta de
poupança.
Sr. Presidente, será verdade? Será que tu·
do aquilo que o Presidente Collor dizia durante a campanha, no S!!ntido de que a cader~
neta de poupança era intocável, era verdade?
Será que é verdade Qque sua Excelência tem
reafirmado, com ênfaSJ!, mostrando a vibração da sua juventude, de que está praticando
no Governo o que garantia que iria fazer durante a sua pregação? E o que é que Sua
Excelência garantia a respeito de caderneta
de poupança? Que era intocável. Do que acusava o seu oponente r.aquele programa do
Ferreira Netfo? De que seu oponente iria
confiscar os recursos da caderneta de poupança e, por isso não merecia o voto dos
brasileiros, dos milhões de po.upadores que
depositam na caderne1 a de poupança para
garantir os seus recursos. No entanto, quem
foi que confiscou? Foi Sua Excelênda ou foi
Lula? Onde está a pallvra empenhada, em
que o Senhor_Fernandc- Collor garante tanto
que vai cumprir todos os seus compromissos?
Se a razão foi para pegar os especuladores
__ de última hora, então por que não fazer a
. proposta baseada num prazo, numa data? Todas as contas criadas a partir de 1°' de feve. reiro, por exemplo, estariam congeladas ou,
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então, todos os depósitos feitos nas cadernetas a partir de 1" de fevereiro larÍlbém estariam congelados, o restante estaria livre! Esta
será uma proposta que farei como emenda,
pedindo ao meu partido que assuma esse
compromisso. Falam muito que estão querendo pegar os sonegadores, porém estã~ pegando, traindo, apunh::~lando a classe média,
mais uma vez, neste B.rasii. Ela é quem vai
p~gar o alto preço deSse- programa. Esses que
estão sendo apunhalados pelas costas acredi·
taram nas palavras do Presidente Cbllor de
Mello e da Ministra Zélia Cardoso de MeUo.

O Sr. Afonso Sancho·- Permite-me V. Ex·
um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço
V. Ex• com prazer.
O Sr. Afonso Sancho -Infelizmente estou
chegando ao Plenário, e V. E_x" já havia começado a falar. Penso que está havendo equívoco por parte de V, E~·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES queira?

Deus

O Sr. Afonso Sancho- V. Ex~ é um homem
já bastante amadurecido e consciente dos
problemas. V. Ex• falou em confisco. Onde
está classificada a figura confisco, se o Governo não confiscou nada? O Governo apenas transferiu os meios. V. Ex" não desconhece que estamos com uma inflação de
100%, e posso falar de cátedra- não gosto
muito de dizer.~ aqui, que sou banqueiro mas o meu banco deve sofrer as conseqüên~
cias maioreS pOssíveis. Eu também tinha as
minhas reservas e estou muito satisfeito, mas
estou satisfeiro, Senador, não porque votei
em Collor de Mello,.estou satisfeito porque,
quando foi lançado o Plano Cruzado, fui um
dos grandes entusiastas; quando foi lançado
o Plano Bresser, de novo fui entusiasta; é
para salvar o Brasil. O meu patriotismo está
acima de qualquer interesse imediato, porque
penso nos nossos filhos e nos nossos netos,
não estou pensando em mim. Então, o Governo não confiscou nada, o Governo foi até
muitobondoso ao passar esse dinheiro para
o Banco Central e lá deixá-lo, correndo ju:ros
e correção monetária. ele poderia ter passa_do
esse dinheiro para o Banco Central, corno
está passando hoje, sem juros e sem correção
monetária. É preciso que tenhamos um pouco de paciência. Eu ando na rua e vejo urna
solidaried_ade grande. Dez por cento dos brasileiros que foram prejudicados, especialmente aqueles que mais dinheiro tinham, p~
dem ficar protestando. Vamos ajudar este
Governo a fazer com que o Brasil saia dessa
situação, desse caos que foi implantado e
agravado profundamente pelo Governo pãssado. Se sairmos deste caos, poderemos ficar
de cabeça levantada, poderem~')S dizer para
os nossos filhos que temos uma Nação, poderemos ir ao exterior mostrar que o nosso dinheiro vale alguma coisa.
O SR, JUTAHY MAGALHÃES- Muito bem, Sr. Senador., V. Ex• tem o seu ponto
de vista e eu tenho o meu .

746 Terça-feira 20

DIÁRIO D(j CONGRESSONACIONAL (Seção II)

O Sr. Afonso Sancho-- Eu respeito n ponto
de vista de V. Ex-'

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- V. E~'
acha que todos os planos que são apresentados merecem c;tplausos. V. Ex· disse que
aplaudiu o Plano Cruzado, o Plano Verão,
o Plano Brcsser c todos os planos que aparecessem do Govemo.
O Sr. Afonso Sancho -Se fossem com
a intenção de salvar o Brasil, sim.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Enlão,
como bom banqueiro, V. Ex• aplaudiu. Tudo
bem, não há problema, é um direito de V.
Ex• Não discuto esse direitode aplaudir. Eu
não aplaudi.
Na primeira reunião de que participei, do
PMDB, __:- quando eu era da Bancada do
PMDB do Senado ....:.. com os pais do Plano
Cruzado, combati o Plano Cruzado. Quando
vieram aqui explicar o porque do Plano Cruzado, eu o comb::~ti, por achar que havia fa·
lhas.
Não sou contra o plano que aí está, ..

O Sr. Afonso Sancho- Se V. Ex· quer
danificar o Plano i porque está contra ele.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ai
é que está, Sr. Presidente. não me conformo.
não me dobro. não me ajoelho perante m
poderesO!> para achar 4uc o que vem aqui
para o Congre~so tem que ser homologado.
Não posso aceitar isso. Escutei. ontem. o Senhor Presidente d<t República dizer que "o
plano ~ intoeável! Não é! Não é intocável,
não~

O Congresso tem o direito de examiinar.
de. mudar c de aperfeiçoar o projelQ, ~uma
obrigação nossa legislar. Não estamo!. aqui
para nos curvarmos - lembrem-se do clico
popular: ~·Quem se curva perante os poderosos mostra o que náõ deve ao povo".
lembrem-se di':':.w.
Sou a favor do Plano como um todo, Acabei de dizer. V. Ex·· não escutou. que cumuitas c muitas vezes e sem llplaudir o Gover·
no. pois muitos aq-ui estãvam iipliiudindtl procurei mostrar que tínhamos obrigações de
fazer algUJna coisa para combater inflaçào.
De modo que aplaudo tudo qlte vier para
combater a inflação. Entretanto, nfto consi·
dera, de modo algum. o plano perfeito.
Quero discutir o problema Jas privatizações, não por ser contra e para ser contra
a privatização, não! Acho que devemos aprova-la~. mas, a forma de f~zer, o conteúdo
do projeto para as privatizações deve ser discuüco por nós. Não podemos 2qui homolo·
gar. Não somos Poder homologutório, pelo
menos eu me recuso a sê-lo.
O Sr. Aronso Sancho -Gostaria de concluir o ineu aPai-te di4:endo que, quando
apoiei o Plano Cruzadc., o Plano Brcsser e
o Plano Verão, foi Porqtte pensei que se completavam as medidas, porém, faltou_coragem.
Mas, neste Plano, nào f<dtou coragem todas
as medidas foram completadas. Era s'ó isso.

O SR. JUTAHY MAGALHÁES - Ninguém está falando -em coragem, ninguém po-

dl' Jize_r.que o Pro.!:.iJente mio t~nha L'\lJ'ttgl"m,
tem. A medida ating"' V. Ex·. tJUe Jiz LJW:
é banqueiro. Acho que. pela primeir~t vez.
se utingiu mais forh:!rneme o c.tpit:li. aplauUo
i~so e e~tou t14ui para tiplttudir is~n. Agora.
vejo n questão social. Nüo !'>e pode. num projeto desse nível. des~<t amplitude. d<.:!.:-.a
abrang.Cncia.- tratar de- f~mna ig.uttl u ... lk<·
gu).lb. não s.:: pode fazer isso as:;im. Te mm
4uc examinar. Ctlm dado~ concreto~. fazer
propo~ta~. Sr. Senador. apresentar tttjuiltl
4ue julgarmos c:-.teja certo.
Fiquei muito preocupado ontem quando
escutei o Presidene dizer: ··o Plano é intocá·
vel."'

O Sr. Afonso Sancho- O plano como um
todo.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nuo.
não foi esse o sentido. o~ entrevi~tadon.:::.
o provoCa'tarh. dizendo <.JUe podia haver um
pouco de maleabilidade no Plano para ~c fazerretifíc~çüe aqui c a!L e ele disse: "Não,
o Plano é mtocável."
O que é isso? O Congr.~sso existe para quê?
Para dizer amém?
Lembro-me perfeitamente, e vários dos
_Srs. Senaélores que na época já eram Senadores, quando se criou o Plano de Energia Nu~
clear, usinas de energia nuclear, aquele acordo assinado no Governo Geisel, era crime
de lesa-pát~ia contra aquele plano. V. Ex•
esr.aria contra alguns mt~Ses depois, quando
aí era crime de lesa-pátria ser a favor daquele
plano. E nós aqui não tínhamos direito de
discutír. Por quê? Temos o direito de discutir!
Logicamente podemos ter posições difáentes, contraditórias, conJlitantes, mas temos
o direito de opinião. É ·Jm direito que cada
um tem: de opinar no momento próprio.

O Sr. Mauro Borges- Permite_V. ,Ex·
um aparte?
·

O Sr. Odacir Soares-- Permite-me V. EX

1
'
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arrebentar a porta, para :;alvar a t.:asa. Enfim,
temos que ter uma certa tolerância. É muito
certo V. Ex• dizer que o Plano não é intocável
e que cahe ao Congresso aperfeiçoá-lo, mas
é preciso que se_ reconheça, que se tenha um
ânimo favorável. porque jamais se viu tanta
coragem. tanto esforço. tanta audácia para,
realmente. ;;tcubar com '-'inflação como este
Plano ylie foi aprcsentaco. Não votei no Dr.
Fernando Collor, não estou aderindo, mas,
como brasileiro que pcm.a como V. Ex·, que
é um grande patriota. também sei que temos
que dar uma oportunidade e procurar corri·
gir, evidentemente. aquilo que não está bom.
Contudo, é um ato de grande coragem e gran·
des especialistas no ran: o - não é preciso
citá-los, pois os jornais têm publicados algUns criticam um pouco, mas alguns de
grande competênda, de grande experiência,
como o Dr. Mário Simonsen. fazem rasgados
elogios à técnica, à tática que está sendo adorada. Creio que o Congresso não pode abrir
mão de seus deveres, de sua missão, mas de·
vemos olhar este problema com ânimo favonível. procurando ajudar - e tem que ser
depressa, mesmo. não há outra oportunida·
de, pois a inflação, tal como ia, provaveluma guerra civil. Conheço V. Ex" bem e
tenho visto a sua atuação pública, das mais
!Jrilhantes, das mais hon.radas, mas devemos
fazer tudo que for possível, tudo que for acei·
tável, tudo que não diminua a nossa digni·
dade, em favor desse Pli:.Ilo.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nobre Senador Jutahy Magalhães a Presi·
dência se_sente na obri.~ação de dizer que
o tempo de V. Ex" já terminou. Evidentemente os apartes que tt~m sido opostos ao
seu discurso é que têm violado todas as medidas regimentais. De modo que solicito a V.
Ex~ não conceda mais apartes ou que os apartes se limitem estritamente ao tempo regimental, para que V. Ex• possa concluir.

aparte?

O SR. JúTAHY MAGALHÁES - Com
prazer ouvirei V. Ex·•, mas, o Senador Mauro
Borges já o havia -pedído e não sei se S. Ex•
ainda quer apartear-me. Caso ainda o deseje,
solícito a V. Ex· aguarde alguns instantes.
O Sr. Mauro Borges --Agradeço a V. Ex·
Penso que V. Ex' não disse nada que realmente fosse impróprio ou que eu pudesse
contraditar. Entretanto, entendo que, dad!t
a situação, o verdadeiro ".ncêndio que ocorria
neste País. era necessário que se tomassem
medidas mais ou menos secretas e que não
podiam ser anunciadas previamente. E amesma coisa.que um coman.jante que vai atacar
anunciar que às tantas horas vai fazê-lo. Não
digo que se vá mentir; wm de se fa:zer silêncio. O sistema de comunicações, diante de
uma tática, fica todo em silêncio, não pode
usar o rádio, exatamente para não denunciar
o ataque. Então, acredito que seja uma situação excepcional, é como etn um incêncio,
quando o bombeiro tem que arrebentar a porta de uma casa particular e não tem um mandado do juiz para fazê-la. Mas ele precisa

O SR. JUTAHY MAGALHÁES -Só vou
conceder mais um apart..:. mas, antes de co·
nhecê-lo, quero apenas dar uma resposta ao
aparte do Senador Mauro Borges, porque
praticamente não tenho em que discordar de
S. Ex'' Meu ânimo a favor do projeto é total.
Acho que ninguém aqui no Senado é contra
o Plano como um todo. Acho que todos nós
queremos ajudar o Go ... erno a combater a
inflação. Todos nós quer,~mos ajudar a governabilidade deste Governo. Acho que isso é
comum ·ao pensamento ,;eja de que partido
for. Agora, logicamente ;1á alguns pontos sobre os quais podemos discordar e aos quais
podemos apresentar sugestões, no nosso entendimento, para aperfeiçoar o programa.
Quando Sua Excelência, fala que há necessidade de sigilo de certas medidas, também
concordo. Não concordo, entretanto, com
aquilo que alguém disse, ou pelo menos atribuíram a alguém, que o governo está acíma
da ética. Com isso. não concordo, porque
acho que se o-.-Ministro oão pode dizer que
vai acontecer alguma coisa, rim fato determinado, ele não pode declarar na televisão que
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vai acontecer um fato oposto. Se ele vai mexer na caderneta de poupança, ele não pode,
no dia anterior, dizer que não vai mexer.
Se ele vai provocar um f1~riado bancário, ele
não pode, no d(a anterior, dizer que não vai
decretar feriado. Ele silencia. Mas silencia
por uma questão de ética. Não pode dizer
o oposto do que vai acor1tecer, aí é mentira.
E o político, o administrador, principalmente
aqueles responsáveis pela coisa pública, que
mentem devem ser punidos, pelo menos nos
países em que se levam a sério as questões
éticas isso ocorre.
O Sr. Odacir Soares-· Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. JUTAHY MA.GALifÃES - .J:.om

muito prazer.
O Sr. Odacir Soares- Senador Jutahy Magalhães, primeiro folgo em saber que V. Ex•
apóia o Plano no seu todo, ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu acho
que todo o Brasil.

O Sr. Odacir Soares - Porque o Plano
é um conjunto de medidas que procuram incindir sobre todo espectw da sociedade brasileira, do pondo de vista social, do ponto de
vista econômico, do ponto de vista financeiro, das relações de produção etc._Então, é
um plano macroeconômico. Li em todos os
jornais que circularam d:J dia 15 para cá, vi
na televisão diversos economistas se manifestando, da esquerda e da direita, do PT, do
PDT, do PT, Aluízio M;:-rcadante, do PDT
do Deputado César Ma•a, o ex-Ministro Mário Henrique Simorisen e o ex-Ministro Bresser Pereira, enfim, economistas das mais diversa<; tendências e tendências monetárias,
tendências teoricamente heterodoxa.s, ortodoxas, e todos eles são unânimes em afirmar
que o plano não é bom.
O SR. JUTAHV MAGALHÃES- Mas to·
dos eles são unànemes em afirma-r que o Pia·
no é perfeito. Mas todos dizendo que o Plano
é bom, que o Plano vai realmente modernizar
a socie_dade brasileira, que o Plano vai zew.r
a inflação, vai zerar o déficit público e que
o Plano vai permitir que a sociedade brasileira cresça com justiça social, que realmente
é o objerivo do Plano. A Folha de S. Paulo
de ontem publicou que a maioria da popu·
!ação brasileira, pelo menos de 10 capit~lis,
salvo engano, apóiam o Plano. Então, vejll
bem V. Ex· o seguinte: não emendo como
alguém possa ser a favor do Plano como um
todo. um Plano de macroeconomia, se não
for a favor das medidas que pretendem efetivar a execução desse Plano, como é o C\:!SO
da demanda de moeda no mercado. Isso é
primário do ponto de vbta da economi3. E,
em determinado momento da vida cconõmica
de_um pa(s. quanto mais se _c:oloca moeda
à disposição- do__ consumidor, a tendência é
a elevação dos preços. De que maneira o
Governo poderia ter um Plano de macroeconomia com sucesso se ele coloca..'.;se na m:lo
do público dinheiro em demasia? De que maneira o Governo poderia controlar os preços?

De que maneirLl o Governo írnpedlria houvesse um excesso de consumo e, portanto,
uma ausência de oferta, porque a procura
seria maior? Sinceramente. não partilho da~
apreensões de V. Ex•, inclusive quando V.
Ex• diz que o Presidente afiónou que o Plan(J
é intocável. E claro que o Plano é inttldvel
do ponto de vista da ~ua sistemática. do ponto
dc_vista da sua consistência económica. Evidentemente, o Presidente não pretendeu impedir que o Congresso Nacional se debruçasse ~obre__o_PJano, exatamente porque ele
está representado como um conjunto de me·
didas provisórias que necessariamente, que
constitucionalmente precisam ser apreciada!->,
modificadas e aprovada!i afinal pelo Congre~
so Nacional. para terem vida permanente no
conjunto das leis que norteiam e- disciplinum
as relações jurldicas numa sociedade Jcmo·
crática. De modo que, como muito bem disse
o Senador Mauro Borges. o fundamental pa·
ra ·a sociedãde -bra~ileira, cOrria um todo, é
o combate à inflação, porque a inflação corr6i
os salários corrói a atividade social. não
adianta para um trabalhador mensalmente
receber nominalmente mais dinheiro. porque
a sua capacidade de compra. a cada mês que
passa, diminui. ora, se -veríflca o poder real
de compra de qualquer salário na medidu em
que esse salário, mensalmente, pode comprar
mab. Príncipãlmente nutiui.- socíedade como
a nossa, quando sabemos que a inflaç<io é
artificial. é mCdida pelo Governo de forma
artificial. O over, -o-s fundos de c~rto prozo,
os fundos ao portador, a caderneta de poupança, todos estes ati vos financeiros remuneravam o dinheiro abaixo_ da inflação real.
(0 Sr. Presidente faz soar a campainha)
O Sr. Odacfr Soares -- Estou cú"ncluindo
meu aparte, Sr. Presidente. De modo que
não vejo, sinceramente, c::tmo se possa implementar um plano de mctcroeconomia, sem
se oferecer ao Governo- os instrumentos -de
execução- desse Plano. Não vejo como pudesse o Governo ser vitorioso com a execução
do seu Plano macroeconómico de estabilização sem que ele tivesse instrumentos monetários e a sociedade tivesse determinada
quantidade de dinheíro, sem que esse dinheiro pudesse criar uma nova corrida artificial
de preços. Era este o aparte que queria dar
a V. Ex" ·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Pre·
sidente, veja V. Ex• corno ~a precipitação
de apoiar a pessoa se p ~rde um pouco no
seu pensamento. S. Ex•, o Seilador Odacir
Soares, acaba de me dizer que não sabe como
alguém pode imaginar~se a favor de um plano
se quebra um pouco da ~strutura dele, que
é a oferta do dinheiro do mercado.
O Sr. Odacir Soares-· O fundamental da
estrutura do Plano.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Então.
o fundamental da estrutura do Plano. Agora,
quem disse que isso é possível, quem disse
isso foi a Ministra Zêlia Cardoso de Mello,
os autores do programa que disseram que
não precisariam atingir a caderneta de pou~
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pança e que só a atingiriam por causa daqueles que correram, nos últimos dias, para aproveitar os juros altos de!'>t:: mês. na intenção
de especular em benefíci,J próprio, mas que
a caderneta de poupança 1ão era, necessariamente, ·a alvo a ser atingido, que isto não
iria aíet_ar o programa. Isso foi dito pelo autores do Plano.
O Sr. Odacir Soares..::_ Tanto era neces_sário que estava no Plane·!

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E>tá,
por causa disso.
O Sr. Odacir Soares- A.s razões não inte·
ressam.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ora,
nobre Senador Odacir Soares. Já ouvi V. Ex",
em seu aparte, agora out;a V. Ex• o contraditório. Isso quem declawu foram as autoridades. r~sponsáveis pelo Plano, o Presidente
da República e a Ministra da Economia.
Entendo, em meu pensamento, que se pode retirar essa punição à p•)upança. A instituição merece respeito. Era a única instituiçâo,
neste País, que tinha o re:;peito e a confiança
da opinião pública; e, hoje, não tem mais
confiabilidade.
Sr. Presidente, este Governo gCiverna para
a maioria; tem afirmado isso. Eu entendia
que governo era para todos, presidente era
de todos os brasileiros. Mas, mesmo que governo para a maioria, aproveite a pesquisa
feita pela Vox Populi, órgão da sua inteira
c-onfiança, segundo a qual a maioria da população ouvida era contra essa medida que atingiu os depósitos em caderneta de poupança.
Então, se administra para a maioria, d_ecida
com a maioria, retirando a caáe-rneta de poupança desse aglomerado de confiscos que tivemos no País.
O Sr. Humberto Lucena -

Permite~me

V. EX'' um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Apenas
vóti COncluir meu raciocfniõ, e ouvir~i, com
prazer, V. Ex•, nobre Senador HumbCrto Lucena.
Este é o meu pensamento, Sr. Presidente.
E eu gostaria, se V. Ex·· me permitisSe . . :. . .
sei que estou abusando demais, porém gostaria apenas de ouvir um aparte que me parece
que será a favor.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Espero que seja realmente um aparte, e não um discurso paralelo, e confio que o seja.
O SR. JUTAHYMAGALHÃES- Hámui·
ta gente, aqui, para defe1der. O t!ngraçado
é que eu também defendo o Programa, como
um todo, mas não se admite seja ele tocado,
é intocável! E não sei st: há a[gunia coísa,
neste Pais, que seja intoc;1vell
O.Sr. Humberto Lucena- De::.ejo congra~
tu lar-me com V. EX"' quando assoma à tribuna
do Senado para iniciar o deb;Jte cm torno
no chamado Plano Brasil Novo. V. Ex· tem
toda a razão quando. ao iniciar o seu pronunciamento, chama a atenção para o perigo de
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o novo Governo incorrer. desde logo. no gw·
ve erro da fa!tu de credibilidade. Referiu-se
V, Ex'. com muita oportunidade, mio apenas
à entrevista da Ministra Zélia Cardmo Uc
Mel! o. ante~ de ~ua posse, quando a:-.scgurou
que o pouco que tinha deixaria no over, mas
cambém às reitcradus dcclarnções do prl~prio
Pre~idente

Collor, de que a caderneta de poupança seria intocável. O Estado de S. Paulo,
de ontem, publica um editorial- e twta-se
de urri órgão insuspeito, pelo pleno apoio que
vem dando ao a tua! Presidente da República,
desde a !>ua candidatura - :>ob o título "A
primeira vítima". no qual enfatiza a quebra
de palavra da Ministra Zélia CardOS(), No
mais. estou também, em gênero, número e
grau. apoiando as palavras de V. Ex'. As-hú
que n;:io hú. no Congresso, que1-n discorde
de que esse Plano é, como diz a Mini':'.tm
da Economia. consistente e coerente, do pon·
to de vista global. para o combate à i!1fhlção.
que é a inimiga número uln do povo, sohrc·
tudo das suas camadas mais pobre~ e ~ofridas.
Todos nós estamos prontos, patrioticamente,
com espírito público. para aprová-lo. nas ~uas
linhas gerais. Agora, deixar o Congresso àe
apreciá-lo nos seus detalhes, e tentar corrigir
aspectos negativos, isso não! Estou com V.
Ex•. temos que aprofundar o exame da maté·_
ria. Temos que fazê-lo. apoiando. por exemplo, a taxação dos ganhos d~ capital- que
sempre defendemos no PMDB e no Partido
de V. Ex·. apoümdo u enxugamento da dívida
interna -se bem que. até hoje, desconheço,
e não sei se alguém me pOde esclarecer se
o Governo prorrogou os títulos da divida pública - acho que não. Apesar do chamado
confisco. que cu preferia chamar de emprés·
timo compulsói"to disfarçado, entendo que
continuará o overnight c o open market, apenas, naturalmente t:lxados mais rigorosamen· te. Portanto. a divida interna continua, em·
bora. evidentemente. tenha um menor peso
no processo etonômíco, de modo gera!. Então, salientamos esses aspectos po~irivo!. e
estamos abertos, também, à discussão da privatização, com as. cautelas devidas, a que se
reporta V. Ex• Temos de votar uma lei muito
rigorosa. fixando critérios regulando a privatização. Inclusive, já vou apresentar emenda
dispondo que os Membros que comporão a
Comissão Nacional de Privatização sejam.
previamente, aprovados pelo Senado Fede·
ral, pois não se pode conceber que nomes
t;OffiO o do Presidente e dos Di retores do Banco Central sejam aprovados__ pelo Senado e
os comp:>nentes de uma Comissão des!.a importância, que vai supervisionar as transaçõcs
imensas. não sejam. por igual, submetidos
ao crivo do Congresso Nacional. através do
Senado. Temos que rever também a nova
política salarial propo~ta. pois o funcionário
público e. o trabalhador não podem mais continuar a pagar, com o arrocho de sua remunew
ração. a conta do combate à inflaç<io no Brasil. Discut~-se se o salário inflUi ou não na
inflaçãO --este lf
velho debate. Temos
que rever essa política, inclusive para garantir
a reposição das perdas salariais, depois de
certo tempo. Temos que ver-como· ficará a

-um

~iwaçc:io d\)S serviclo~es púb!i.:os das n:partiçúes e empresas extintas ou _dissolvida~. sobretudo servidores públicos que t0m e~tabi·
!idade c estão ameaçados di.! ~er colocados
em dispuníbi!idade. Em :.;uma, temos um:.l
série de aspectos positivos a apoiar e negativos a alterar ou :l rejeitar. no intuito, e(lmO
diz V. Ex•. de aperfeiçoar o Plano. Nós. que
~omOS do PMDB. e V. Ex·•, Jo PSDB. fazemos oposiç:lo, mas, c:onvém n~Pctír. fazeino~
oposição ao Governo c nilo ao Brasil.

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Agradeço_a V. Ex", Senador Humberto Lucena.
Vou concluir, Sr. Presidente. primeiro, pedindo desculpas por ter-me alongado muito
maiS do que o tempo que me era concedido
pelo Regimento. Mas este é o início de um
debate no_ Senado, um debate no Congresso,
e temos que debater a qtestão. Não trouxe
a debate inúmeros questionamentos sobre
constitucionalidade, sobre o problema salarial, sobre os vários problemas desse pacote
-falo ''pacote", no bom!;entido. Mas temos
que examinar todas essas questões.
Acho que todos temos que apoiar a inten·
ção do Plano, de combate à inflação; todos
temos que ferir de morte essa inflação.
Sr. Presidente, queria concluir com uma
frase do Carlito Maia: "Não está se.ndo nada
mais, neste momento, do que_a necessidade
imperiosa de ter esperança." E este País pre~
cisa muito de esperança, este povo está precisando ter esperança e confiança no seu Go·
vemo. Por isso, Sr. Presidente, é que vamos
ajudar nQ projeto como um todo, mas vamos
tentar aperfeiçoá-lo naquilo que considera~
mos errados. (Muito bem!)

o·sr-. Jamil Haddad-Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE(Pompcu de Sousa)
-Com a palavra o nobre Senador Jamil Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD(PSB- RJ. Pro·
nuncia o seguint~ discurso.)- Sr. Presiden·
te, dei entrada na Mesa em dois requerimen-

tos.
O primeiro para que nos seja informado
o montante - segundo o Banco Central das transferências e retiradas de numerário
feitas de 15 de fevereiro últim_o a.té o dia 15
de março corrente, os titulares das contus
bancárias que efetuaram O_Q~rações acima de
500 mil ciuzados novos e as transferências
de operações.
O sigilo bancário acabou. Há indicações
de que o plano teria vazado. Por isso, querendo saber se grandes quantias foram retiradas nos dias que antecederam o lançamento
do Plano Brasil Novo, se esse dinheiro foi
manipulado de um lado para outro. ou se
o dinheiro "sumiu", para ser" remetido_ao
exterior na forma de dólar. Penso que a popu·
lação brasileira, neste momento, tem o direito de conhecer o que se passou nos dias que
precederam à posse do Presidente eleito.
O Sr. Jutaíiy Magalhaes- Permite-me V.
um aparte, nobre Senador Jamil Haddad,

Ex~
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__ para uma informação ao pronunciamento de

V. Ex·1?
O SR. JAMIL HADDAD- C9m gr:mde
satisfação!

O 81'. JutahJ Magalhães- Ontem ouvi na
TV Manchete. e tive oportunidade de escutar
o Sr. Teófj]o de Azcredo Santos -que foi
Presidente dos Bancos, e hoje é Presidente
de algum sindicato. não se[ Qem qual- decla·
rar textualmente - e foi ouvido por mim
-que já era do conhecimento deles a~ tran~·
ferências ocorridas antes do feriado banctirio,
no modo de entender dele, legítimu:.. E::;sa~
transferências eram do conhecimento deles,
e foram feitas durante o ft!riado bancário.
e já. agora, estariam Sendo responsabilizados
gerentes que permitiram isso. Ent<io. o re·
querimento de V. Ex" ~erá facilmente atendido, porque ele declarou que já conhecia
as pessoas que tinham feito isso.
O SR. JAMIL J!A.DDti.D ~ Agradeço a
V. Ex'·, nobre SenaJor Jutahy Magalhi.les, pclo ~parte.
E um direito da população bra~ileira saber
o que ocorreu nos dia~ que precederam à
remessa ao Congrcs~o Nacional dessas medidas provisórias.
E relacionado a isso.. dei entrada, também.
a outro requerimento •.convocando a Ministra
de Estado da Economia, para prestar esclarecimento a respeito das medidas adotadas com
relação a liquidez dos ativos financeiros, à
nova sistemática de reajuste de preços e salá·
rios e à criação de imposto sobre !.aques nas
cadernetas de poupança.
b: necessário se fazer uma análise mais profunda dessa..<; medidas. O Partido Socialistl:l
Brasileiro estará reunindo hoje e amanhã a
sua Comissão Executiva Nacional. Já tema>
uma análise pelo professor Aloísio Teixeira,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Contamos com economistas de Brasília estu·
dando em profundidade o Plano, pob não
queremos nos pTécip-itafOo éxa-me da mUtéria
antes de possuirmos dados c9mpletos a res·
peito.
Mas há wn detalhe aqui aque nos chamou
a atenção: segundo dados oficiais do Governo, 82% do meio circulante. que, consoante
as mesmas fontes, era de 140 bilhões de dó la·
res-. foram retirados de circulaçào.lsto repre·
senta 115 bilhões de dólares. que represen·
tam a dívida externa brasileira, que nãQ.Jie
falOú no plano. Por outro lado, sabemos que
os credores internacionais não acreditam
mais nas autoridades_ braslleiras, quando falam em dívida externa. porque. inclusive, as
dificuldades finanCeiras do final do Governo
Sarney fiz_er?m que, conforme informações.
várias prestaçües de juros não fossem pagas.
Este deve ser um aval que Sua Excelência
o Presidente Fernando Col\or quer apresen·
tar aos credores internacionais. dizendo: "vejam, hipotequei este dinheiro, este dinheiro
está nas nossas mãos e tenho condições de
receber novamente empréstimos externos".
Há necessidade de o Governo ser muito
explícito a respeito do problema da dívida
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externa brasileira porque, até agora, ouvi Sua
Excelência, num determinado momento da
campanha, falar que não pagaria mais do que
2% do PIB. E nada mais se disse quanto
à dívida externa.
Quero deixar bem claro também que alguns detalhes são extremamente preocupantes. Recebi telefonemas de pessoas chorando, pessoas idosas, funcionários aposentados

do Estado do Rio de Janeiro que recebem
os seus vencimentos creditados no Banerj,
e que não pediram ao banco para colocar
esse dinheiro numa conta remunerada. Mas
o Banerj só tem um tipo de conta: sua contacorrente remunerada.
Esses funcionários, esses pensionistas es-

tão penalizados. Só poderão tirar 20% ou
25 mil cruzeiros das suas contas.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V.
Ex• um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- Com prazer;
ouço V. Ex•
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador
Jamil Haddad, foram também alcançados os
depositantes, aqueles que estavam com as
suas economias para, a qualquer momento,
serem objeto de saque, a chamada conta-corrente. Esses também foram atingidos. De
modo que todos eles o foram. No aparte que
ofereci há pouco, estranhei a diversidade de
tratamento. Enquanto aqueles que tinham dinheiro na poupança ficaram reduzidos a 50
mil cruzeiros, porque o excedente foi bloqueado; aqueles que possufarn dinheiro no
chamado overnight ou nas contas remu_neradas foram beneficiados, porque poderão
dispor de até 20%. Então, aqueles que tinham um bilhão hoje podem sacar duzentos
milhões. Estranhei essa diversidade de tratamento. Acho que todos deviam ser tratados
do mesmo modo, pelo menos. Mas se houvesse algum tratamento para beneficiar, os
que mereciam um tratamento mais justo são
esses pequenos. Há pouco, um senador disse
aqui que a sua cozinheira tinha 60 mil cruzados na poupança, o que ficou reduzid.o a cinqUenta mil cru~eiros. Os que tinham grandes
quantias no overnight vão poder dispor de
até 20%.

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Chagas Rodrigues, peço sua atenção para o
seguinte: o funcionário que tivesse conta-corrente em outro banco poderia retirar cinqüenra mil cruzeiros. Todavia, no Banerj,
como não existe outro tipo de conta, a não
ser a remunerada, ele só poderá retirar 20%
do que tem, ou então, 25 mil cruzeiros. Isso
para o pequeno, para o funcionário que tem
seu dinheiro depositado pelo Estado, ou pelo
município, na sua conta, representa uma perda incomensurável.
V. Ex~ diz bem: "Aqueles que tém grandes
quantias estarão sendo benefici~os," porque esses 20% representarão um percentual
razoável. Agora, esses pobres funcfonários,
que vivem das suas economias, que não recebem dinheiro a não ser o depositado no banco, estarão sendo castigados.

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

O SR. JAMIL HADDAD- Mas. chegar
e dizer, conforme disse o nobre Senador Odacir Soares, que esse projeto, segundo o Presidente da República, é intOcável, que o Con·
gresso Nacional nada pode fazer ..
O Sr. Odacir Soares- Eu não
V. Ex· se enganou.

di~se

isso.

O SR. JAMIL HADDAD- Ouvi o aparte.

Ex·- QuailàO o Presidente disse que o projeto
é completo, é intocável, V. Ex•, respondendo
ao Senador Jutahy Magalhães, disse que ...
O Sr. Oda_cir Soares- Eu disse que é intocável do ponto de vista do Poder Executivo,
mas se o projeto vem para o CongresSo Nacional, deixa de sê-lo.
O SR. JAMIL HADDAD- V. Ex·'. respondcnclo ao Senadm_ Jutahy Magalhães, em
aparte, disse que. na realidade, o projeto~
intocável.
Vi - niiiguém- me contou - no--primeiro
dia em que a Ministra da Economia compareceu ãs televisões, à. tarde, dizer uma coisa
e, à noite, dizer outra. Vi um dos seus assessores soprar-lhe no ouvido e ela_ corrigir o
que havia dlto.
Se eles mesmos têm dúvidas sobre determinados assuntos, imagine a população brasileira!

O Sr. Odacir Soa.tts- Permite·me V. Ex•
um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- Com o maior
prazer.
O Sr. Odacir Soares - V. Ex• cdmeçou
fazendo um requerimento de informaçõeS ao
Banco Cenúal, para saber o volume de recur·
sos· que fol mo_~im_cntado na antevésper<!_ ou
nO dia mesmo em que o Governo baixou a
Medida Provisória.
O SR. JAMIL HADDAD -- Nos últimos

30 dias.
O Sr. Odacir Soares -

Estou de pleno
a:cordo. Acho que esse requerimento vai servir para o Governo deinonstrat a transparência dos seus atos, próprios das democracias. EStamos exercitando uma da.s atribuições que o povo nos cometeu ao n-os eleger.
V. Ex~, com issO, demonstra um acurado espírito público de uma preocupação excepcional
com o bem público, com a coisa pública, e
quero que saida que terá o no~so integral
apoio. Agora, relativamente a essa questão
dos ativos finanCeiros, por exemplo, a que
V. Ex' se referiu, que estavam em circulação
no momento em que o Governo baixou o
seu elenco de medidas para interferir-na eCO·
nomia brasileira, pelo que vi e li, o Governo
considerou estimativas de ativos financeiros
que poderiam estar circularldo no over, na
poupança, na renda fixa, em títulOs ao ·portador etc. Ma_s o G_oy~_rno fll:esmo já pisse, e
a-Ministra Zélia Cardoso de Mello mencionou isso ontem- eu estava assistindo à televisão quando ela di?se is_so- que até quartafeira, o Banco Central deverá ter esses valo-
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res absolutamente JefiniJm,, porque há uma
estimativa, hõje. em toni.o Je ROa 90 bilhões
de dólares que constituiriam esse:-; aüvos fí_nanceiros que estavam em movimento e que
se movimentaram, inclusive. às vésperas do
Plano. em face da iminência das medidas.
Então. na próxima quarta-feira, o Governo
já está informando que terá ess_e_:; valores perfeitamente auditado:. e definidos, em função_
do que_ saberá n Governo também se a quanti·
dade de dinheiro deixada na mão do público
é suficiente, se é demasiada ou se é insuficiente p~ra aquecer a economia. Disse a Ministra, também, que se o dinheiro for considerado insuficiente para o aquecimento da economia e para que as atividade produtivas não
sofram um recesso, não se _contraiam ou não
estagnem, o Governo vai estabelecer uma, assiduidade maior de realização de leilões públicos de cruzados. De modo que o que eu
quero ressaltar, mais uma vez, é a importância de determinadas medidas que estão
embutida<; no Plano econõmico_, sem as quais
o mesmo não- vãi dar certo. Ora, a política
monetária. o controle do volume de dinheiro
colocado na mão da população para o incre·
mento das atividades econômicas e produtivas é fundamental para o sucesso do Plano.
Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é
Cê!lat Maia. do PDT; quem diz isso é Aloísio
Mercadante, do PT; quem diz isso e o ex-Ministro Mário Henrique Simonsen, é o ex-Ministro Bresser Pereira, é o Professor Octávio
Gouveia de Bulbões, que, inclusive, chama
a at~nção do Govern?_ ex:atatnetite pa:ra-·o
controle e para a dosagem-que ele vai exercer
sobre a liberação de moeda, para que não
haja um aquecimento superior às necessidades da demançia do mercado. Porque se houver uma liberação de_ dinh~iro _em padrões
e níveis superiores às exigêhcias do rtlercã.do,
na realidade os preços vão estourar nova·
mente e, portanto, o Governo pe-rde a guerra
contra a inflação, Parece· me que V. Ex" concorda - e todos nós concordamos - que
não há nenhuma dúvida nissO, que o grãnde
inimigo do assalariado, não apenas do operário, mas do assalariado em geral, de todos
aqueles.que recebem salário no final do mês
ou quinzenalmente, é a inflação. Sabe-se que,
no Brasil, os índices de inflação que vinham
sendo declarados pelo Governo eram fictícios
e que a remuneração da moeda, em qualquer
dos investimentos feitos por qualquer cidadão brasileiro. estavam sempre aquém daremuneração real da moeda, isto é, não existia,
até 15 de março, nenhum tipo de ativo finan·
ceiro que remunerasse a moeda com ganho
real. Todos o- faziam com perda real para
a moeda. Portanto,_ no momento em que o
Governo procurã. zerar a inflação, zerar o
déficit público, ele está fortalecendo a moe·
4a, que é o nosso grande objetívã. Outra
coisa que gostaria de dizer, apenas para concluir este aparte, é que quando·v. Ex• disse,
em relação à divida externa, que o Governo
procurou baixar esse conjunto de medidas
para depois chegar lá fora e dizer que pode
pagar a dívida externa, ao contrário, o que
o Governo pretende é demonstrar que a so-
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ciedade brasileira está fazendo um sacrifício
interno para conter a inflação. para valorizar
a sua moeda e. em consequência diss'?, obter
e ter condiçõe~ de negociar com altivez real,
e não com altivez fictícia, com soberania, os
nossos interesses externos que vêm, ao longo
do tempo. sendo vilipendiados e deteriorados
ssimas negociaçt)es- que todos os governos
realizaram até este momento- Na realidade,
quando o Governo procura conter o déficit
público, quando procura zerar a inflação;
quando procura fortalecer a moeda, ele esta
dando um recado, em alto- e._bom som para
os nossos credores externos, de que vai realizar uma negociação da dívida externa com
o pé no chão, com os cofres chdos. c?m a
economia disciplinada e com a econom1a organizada ou reorganizada. De modo que os
receios de V. Ex', relativamente à negociação
· da dívida externa. salvo melhor juizo. não
procedem, porque o objetivo do Governo é
exatamente se organizar, se prepãtar e se credenciar para ter altivez para negociar, em
condições deJgualdade, com os nosso credo·
res-, as nossas dívidas que estã~ aí no mercado
externo vilipendiadas, incluSIVe, em conse·
qüência da desorganização interna da economia brasileira.
O Sr. João Lobo- Permite-me V. Ex"
um aparte?

O SR. JAMlL llADDAD -

Antes de dar

o aparte ao nobre Senador João Lobo, cu
quero responder a V. Ex", nobre Senador
Odacir Soares. Nós precisamos de mais detalhes a respeito da dívida externa e da~ nego·
ciações do Governo. Até hoje, a populaçã'?
brasileira. com o pagamento de juros da divida externa, tem sido sacrificada socialmente
e o Pais tem fíCãdo sem condições de resgatar
essa dívida social.
O meú receio é que,"máis uma vez,··quer:í1
pagará a conta será a classe média, que está
reclamando, e com muita razão. É profundamente injusto considerar quem tem um poucO
mais de 50 mil cruzadOs novos na caderneta
de poupança um especUlador. Há que se dis·
:tinguir entre poupador e especulador. O que
nós estamos vendo é que pessoas, âs vezes
duas ou três, de uma mesma família, abriram
uma conta remunerada ou uma caderneta de
poupança para juntar um dinheiro, a fim de,
amanhã, trocar a geladeira, reformar a casa;
no entanto, hoje não têm condições de Jazê·
lo. Quem está sendo punido? A população
que tem pequena poupança!
Aí está a grande dúvida do povo: o dinheiro
circulante é ínfimo; 18% apenas continuará
circulando. Teremos- as pequenas, médias
e microempresas -,para fázei lace às despesas ...

;,

O Sr. Odacir sOares - Segundo o Gover·
no. 30%.
,O SR. JAMIL HADDAD- Trinta por cento de brasi/eiro~"~serão prejudicados ...
O Sr. Odacir Soares - Trinta por cento
é a percentagem de dinheiro circulante.

O SR. JAMIL HADI>AD -Segundo infor-

mações do Governo, foram recolhidos 82%
do meio circulante e apenas lR% ou 9% do
PIB é que continuarão no mercado. Esses
são dados oficiais, do Governo, apresentados_
pela Ministra.
E quanto o Governo terá? Ouvi Sua Exce~
léncia, ontem. dizer que o Governo está com
a mã_o na~ torneiras para fazer os reajustes.
O Plano Cruzado não o ft:z e se transformou
no estelionato eleitoral que todos conllece·
mos. E-aí na hora cm que começar uma recessão e o desemprego em massa, a( os 80%
que o Governo declara que não tém cader~
neta. não têm poupança, sofrerão com o de·
semprego.
_
Estou- apenas levantando algumas dúvidas,
aqui. Como já disse, o nosso _partido ainda
vai discutir o prohlema, vai firmar um ponto
de vista referente ao Plano Brasil Novo, ou
Plano Collor ou que nome se queira dar.

O Sr. João Lobo - Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. JAMIL HADDhD - Com muito
prazer.
O Sr. João LObO- Sen~dor J~mil, t~dos
nós, nes.ta Casa, todos nó!., neste Congresso,
somos contra aquela §itua;ão perversa da inflação brasileira. Todos nós estávamos preparados para dar o melhor de nós, a nossa força,
a nossa confiança, em programas que realmente pudeSsem- pôr termo a tudo isso que
aí está. Mas, meu caro Senador, acho que
os explicadores do Plano não o estão fazendo
muito bem, convincentemente. Eu vi os 3
Ministros, em um pool de televisões e, francamente, eles não chegavam a convencer sobre
os pontos argüidos. Parec.e-me, Senador Jamil Haddad, que quem melhor está defendendo. este Plano é o próprio Presid~nte, que
apareceu muito bem, bonito, mas, para o
meu gosto, com uma postura imperialista demais, triunfante demais. Acho que passamos
mais de um ano votando uma Constituição,
para que os direitos humanos fossem respeitados, para que não se cri1.1ssem mais césares
neste País, para que a lei fosse o supremo
galardão desta sociedade. E de repente aparece um confisco brutal nos bens da classe
média, principalmente da classe média. que
vai se manifestar mais duramente em cima
dos pobres, dos desvalidos, porque a classe
média é a que faz o- cantata com a pobreza,
com os desvalidos, com os descamisa.dos. E
atingida essa classe média, imediatamente o
reflexo vai se verificar nos pobres, naqueles
que não têm nenhuma estrutura para suportar a falta que os poucos cruzados, retidos
pelo Governo, vão provocar. A classe média
ainda tem a sua despensa, ainda tem a sua
reservazinha de 50 ou de 25 llll1 cruzeiros
para sobreviver alguns dias. E os pobres, que
só têm na casa a água que circula nas torneiras? _que não têm reservas? Hoje, pela manhã, passei na minha cidade, Teresina, a caminho do aeroporto, e a construção civil já
estava quase toda paralisada. Havia um pânico, 1.ima espécie de perplexidade em todos

os rostos e. principalmente, insegurança para
com o dia de amanhã. Acho que as medidas
saneadoras e moralizadoras que essa sociedade estava precisando não deviam causar
tanto pânico, tanto pavor na classe média
e nos pobres deste Pais. Este Congresso,_que
foi.Constituinte, que votou a Constituição,
tem a obrigação de estudar, de discutir e de
debater _as medidas provisórias que para cá
vieram, principalmente no aspecto económico. Era esse o aparte que eu queria oferecer
a V_;. EX"
O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço a
V. Ex' o aparte, nobre Senador, que já está
sentindo, no seu Estado, uma certa recessão.
O Sr. Ney Mar_an_hão•- P!!(mite-me V.
Ex• um aparte?
O SR. JAMIL ÍIADDAD - Com muito
prazer, ouço V. Ex", nobre Senador Ney Ma·
ranhão.
O Sr. Ney Maranhão - Senador Jamil
Haddad, V. Ex", toda a vez que ocupa esta
tribuna, é para tratar de assuntos de relevân·
cia, de interesse nacionaL V. EX" está tratando de um assunto que hoje interessa e, preocupa toda a sociedade brasileira. E eu, como
Senador que lidera o Partido do Presidente
nesta Casa, -tenho acompanhado, desde
quando Sua Excelência o Senhor Presidente
da República mostrou ao povo brasileiro o
seu projeto econõmico, ãs lideranças que
apóiam o Governo e outras lideranças que
_poderão apoiá-lo sem compromisso.- Desde
aquele dia, estamos permanentemente nos
reunindo: reunimo-nos com a área económica, Jogo depois que o Presidente anunciou,
no Palácio do Planalto, para começarmos a
tratar deste assunto, pedimos esclarecimentos à Ministra Zélia Cardoso e a sua equipe
económica. Depois desta reuniãO. tivemos
mais três, e hoje, teremos mais uma, às 17
horas, para a qual estão convidados todos
os líderes da Cámara e do Senado. Posso
garantir a V. E~, Senador Jamil Haddad,
que dentro das medidas provisórias, a de n"
168 é a que mais preocupa a classe média,
os poupadores; no art. 18 a Ministra poderá
modificar o teta de acordo com os arts. Y,
6"e 7". Posso garantir a V. Ex•, Senador Jamil
Haddad, que o Presidente da República, com
os compromissos que assumiu com os descamisados deste País - quando digo descamisados sáo as pessoas que têm dinheiro na
poupança-, tenho quase certeza de que esse
teta será modificado. Isso foi uma sugestão
que hoje tivemos C varrias' completá-Ia nessa
reunião; as pessoas que fotem demitidas, em
nosso entender, o Governo terá que liberar
todo o dinheiro que elas têm na poupança
ou em outro lugar, porque não tem outra
saída pra eles. Vão perder o emprego e ainda
ficarão sujeitos a retirar um teta de 50 mil
cruzeiros. Isso não vai existir. Quero dizer
a V._Ex• que o nosso cuidado, a nossapreocur esseS fatos que iriam prejudicar tremendamente a classe média._Acredito que esse teta
de 50 mil cruzeiros será modificado. Agora,
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quem tem dinheiro no over, já está dízendo
que é um dinheiro e_xplorador: quem o tem
na poupança já está dizendo que está poupan·
do. O Governo irá- modificar, tenho absoluta

certeza do que estou informando a V. Ex•.
E V. Ex· aguarde que essas medidas virão
modificada:; pela própria Ministra da Eco-

nomia.
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre S_enador
Ney Maran!).ão, todos se recordam que durante a campanha, numa entrevista a Ferreira
Neto, o Presidente fez questão de calcar em
cima da candidatura Lula-Bis_o_l, Qizençlo que
não seriam congeladas as cadernetas de poupança, que aquelas cadernetas eram intocáveis.

Darei um outro exemplo: recebi hoje, em
meu Gabinete, o prospecto da época da campanha do Presidente.Collor de Mello, em que
ele dizia· aos portuários que a Portobrás era
intocável e que haveria necessidade de melhorar as condições daquela empresa. No entanto, a Portobrás foi desativada.
A população quer saber da verdade, nobre
Senador, nós queremos ~aber da verdade.
Quero que o Presidente diga: vou fazer isto;
vou discordar, vou aceita.:, mas sei que há
uma verdade dita. Não podemos ficar nes::.e
impasse. A verdade procl:::~mada não é a verdade verdadeira. Qual é a verdade? Não. O
raciocínio, agora, é outro: se isso fosse dito,
eleitoralmente iria me pre,iudícar. Pósteríormente, está sendo explicado assim: houve um
grande nú_mero de saques de outros investimentos que foram colocado::. na poupança.
Para tudo procura-se uma explicação. Mas
somos homens amadurecidos na vida política.
Queremos dialogar diante de uma verdade.
Esta a colocação que faço; e já disse que
a posição partidária, a respdto do Plano, será
dada após as reuniões de hoje e de amanhã,
que fará o nosso Partido.
Dh;se V. Ex• que serão ft itas modiffCiições,
mas o Presidente, ontem, afirmou que esse
é o projeto ideal.
O Sr. N'ey Maranhão- É o projeto ideal,
nobre Senador, ma_s dentro desse proleto e?tá
havendo um estudo, dentro do bojo desse
projeto, logicamente, nobre Senador, p~de
haver alguma falha, e essa:; falha!; nós as tremas corrigir.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidt!ncia alerta que o tempo de V.
Ex•, nobre Senador JamH Haddad, já esgotou
há 13 minutos, e o nobre S1:nador Ney Maranhão está inscrito para falar após a Ordem
do Dia e haverá muito tempo para S. Ex•
se pronunciar. De modo que pediria a V.
Ex• que terminasse porque temos que passar
à Ordem do Dia imediatamente.
O Sr. Ne}' Maranhão-- Se for por isso.
Sr. Presidente, desisto da palavra, desiSto da
palavra, para que o nobre Senador Jamil
Haddad continue.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Mas temos que passar à Ordem do Dia.
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O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Pompeu de Sousa, noss_o Presidente, quero
dizer a V. Ex• que não era meu intuito alongar-me, porém, em razão d:J número de apartes o pronunciamento ultrapassou o tempo
regimental.
O que eu tinha a declarar, já o fiz e aqui
encerro, neste momento o pronunciamento.
(Muito bem!)

de segundas e sextas-feiras. a matéria sairá
-da Ordem do Dia. a ela retornando na sessão
de amanhã, quando poderá ser votada.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA·
DORES:

(Nos termos, do art. 10, § 4'', in fine,da
Resolução n" 157/88)
Discussão, em turno único, do veto
parcial aposto ao Projeto de Léi do DF
n" 74, de 1989, de iniciativa do Governo
do Distrito Federal, que autoriza o Dis- trito Federal a alienar imóveis. {Dependendo de relatório da Comissão do Distrito Federal.)

-Carlos De'Carli -Áureo Mello- Odacir Soares- Ronaldo Aragão -João Menezes - Almir Gabriel - Jcubas Passarinho
- Carlos Patrocínio --João Castelo - Cid
Sabóia de CarvaJho - Mauro Benevídes José Agripino- Marcondes Gadelha- Raimundo Lira- Gerson Cama ta - Joãp Calmoo - Nehion Carneiro- Fernando Henrique Cardoso- Mário Covas -:-:-Iram Saraiva- Irapuan Costa Junior- Maurício Corrêa- Meira Filho- Márcio Lacerda- Rachid Saldanha Deri:i - Wilson Martins Dirceu Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Esgotada a Hora do EXpediente.
Passe-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Veto Parcial
PROJETO DE LEI DO DF
N'" 66, DE 1989
(Nos termos do art. 10, § 4·', in fine,
da Resolução n" 157/88)
Discussão, em turno único, do veto
parcial aposto ao Projeto de Lei do DF
n" 66, de 1989, de iniciativa do GoverÍJ.ador-dô Distrito Fedei-a-I, que cria a carreira Magistério Público do Distrito Federal, seus cargos e empregos, fixa os
valores de seus vencimentos e salários
e dá outras providências. (Dependendo
de relatório da Comissão do Distrito Federal.)
A Presidência incluiu a matéria_ em Ordem
do Dia sem ó relatório da Comissão do Distrito Federal, cm razão do término do prazo
de tramitação da proposição, que ocorre na
presente data.
Entretanto, para que os Srs. Senadores estejam capacitados a delibt:rar sobre a matéria, a Presidência distribuiu, no plenário,
avulsos contendo as disposições 5ancionadas
e promulgadas dO VetO parcial, a mensagem
contendo as razões do veto e todos os documentos que instruíram a tramitação do projeto originar, inclusive seus pareCeres, emendas
e subemendas.
Em discussão o veto. (Pausa.)
·Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em- obediência ao disposto no art. 168 do
Regimento Interno, que estabelece que não
haverá votação de_ proposições nas sessões'.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)_
-Item 2:
Veto Parcial
PROJETO DE LEI DO DF
N'' 74, DE 1989

A Presidência incluiu a matéria n_a Ordein
do Dia sem o relatório da Comissão do Distrito Federal, em razão do término do prazo
de tramitação da proposição, que ocorre na
presente datã.
Entretanto, para que os Srs. Senadores estejam capacitados, considera-se exatamente
o que foi lido em relação à matéria do item
anterior.
Em discussão o veto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão. em obediência ao
disposto no art. 168 do Regimento Interno,
que estabelece que não haverá votação das
proposições nas sessões de: ~.-egundas e sextasfeiras, a matéria sairá da Ordem do Dia, a
ela retornando na sessão de amanhã, quando
poderá sei votada.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sausa)
-Item 3:
Veto Parcial
PROJETO DELE! DÓ DF
N" 82, DE 1989
(Nos termos do art. 10. § 4'', in fine.da
Resolução n" 157/81-\)
Discussão, em turno único~ do veto
parcial aposto ao Projeto de Lei de DF
n'' R2, de 1989, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que ciia a carreira Administração Pública da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e
seus empregos, fixa os valores de seus
salários e dá outras providências. (Dependendo de relatório da Comissão do
Distrito Federal.)
A Presidência iricliiiU- a.matéria na Ordem
do Dia sem o relatório da Comissão do Distrito Federal, em razão do término do prazo
de tramitaç-ão da proposi-çã,o, que ocorre na
presente data.
__
Entretanto~ para que os Srs. Senadores este-jam capacitados, considera-se exatamente
o que foi lido em relação à matéria Ço Item
[.

Em discussão o veto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
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Encerrada a discussão, em obediência ao
no art. 168 do Regimento Interno,
que estabelece que não haverá votação das

"São faltas administnltiva:.. pun(veís
com pena de advertência por escrito:·

dispo~to

proposls,·ões nas sessões de segundas e sextasfeiras, a matéria sairá da Ofdem do Dia~ a
ela retornand() na sessão de amanhã, quando
pode~á ser votada.·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item4:
PROJETO DE LEI DO DF
N·• 31, DE !989
Discussáo, em turno suplementar, do
· Substitutivo ao Projeto de Lei do DF
n" 3l,_de 1989, que dispõe sobre a alienação de imóveis residenciais do Distrito
Federal e a utilização dos recursos dela
oriundos, tendo

PARECER, sob n" 387, de !989,

d~

Comissão.·
- Diretora, oferecendo a redação do
vencido.

A matéria constante deste item fica co'm
tramitação sobrestada, em virtude do que dispõe o art. 101. § 10, da Resolução n•' 157/88.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está esgotada a matéria COnstante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Fogaça, como Uder.

'

E

~l

pena de advertência é !_evada ã uma
de _iO~~ do ~alário do :.crvidor pú-

:;upre~~iio

blico.

III -referir-se de modo depreciativo
ou desrc~peitoso ãs autoridades públicas
ou aos ato~ do poder público. ressalvados a Crítica do ponto de vista doutrinário ou ideológico, em trabalho assina·
do.··
O qUe signifíca.dizer que um SCrvidor público que. pof exemplo. oralmente. dü..puser-se
a tecer críticas. mesmo yuc sejam de <.:ont<..'Ú·
do kleolôgico. partid<irio ou Joutrinário. uo
Presidente da Rcpúb!ir.:a c. por exemplo. ao
pacote cconômico recém· baixado. e~se_scrvi·
dor público está enquadrado na pena de advertência e na perda <.h:: 5W:·í- do :>t:u :.ulürio.
Ele só não estará enquadrado :.e ele assinar
estas críticas. e assumir a re~ponsabilidadc
pessoal piritnte seus chefe-J. e autoridades,
Em outra<:. p~lavr.us. não existe mais a democracia oral. uu _seja. a liberdade oral. de expressão, não existe.

É assustador, Sr. Presidente, se nós combinarmos o inciso lll do art. 3", que diz: ~·refe
rir-se de rriodo depreciativo ou ~esrespeitoso
às aUtoridaC:fe-5'', com o inciso VI do art. 2",
que diz: ''levar ao conh~cimento da a.utoridad"e_as irregularidades de que tiver ciência",
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PM!lB- RS. Coportanto, se eu sou funcionário público e oumo Líder pronuncia o seguinte discurso.)vir de uril colega meu um desabafo crítico,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não creio que
uma atitude de írreverénc_ia, ou mesmo que
seja uma hora para assumir poSições definiseja uma ·manifestação ponderada, racional,
tivas, não só por uma questão de prudência,
mas dura em relação a isto que foi feito pelo
mas também por uma questão de inJel!gênc_ia.
Governo, Ç meu_ dever levar este fato ao _coO Congresso Nacional ainda está d_igerin·
nhecirrientO das ãutoridades superiores, delado, analisando, esmiuçando e tecendo o jultar o meu companheiro de trabalho. É o que
gamento das medidas provisórias enviadas a
eStá- na Medida Provisória n" 159. E quem
esta Casa pelo novo Governo, chamado Pranão for delator desse direito democrático e
no Brasil Novo. Mas, mesmo assim, cabe alconstituCional de opinião, está também engumas reflexões e elas, neste momento, se
quadradO na pena de advertênCía e, pOrtanto,
fazem necessárias até para ajudar neste prona perda de 50% do se~ ~alário.
cesso digestivo, nesta assimilaç_ãQ crítica das
medidas provisórias.
Causa-me espécie, Sr. Presidente. Eu jaSr. Presidente, a /VIedida Provisória n" 159,
mais havia tido registro desse tipo de situação
que dispõe sobre Normas de Conduta dos
legal, nem mesmo no período do regime miliServidores Públicos Civis da União, tem algutar. Essas práticaS de delaçãO, de punição,
mas coisas que, a meu ver,-são, no mfnimo,
existiam, mas não eram enquadradas num
estranha<>.
sistema Jegal, não eram normas da função
Por exemplo:
pública.
"Art. 2" São deveres dos servidor
Há mais, Sr. Presidente. No inciso .III• do
art. 4'·' da mesma Medida Provisória n" 159,
público:
-diz. que: "são faltas administrativas puníveis
·············-···••>+··-·-············---·~·····
VI -levar ao conhecimento da auto- com suspensão por até 90 dias ... -portanto
uma falta hierarquicamente mais grave - é
ridade_superior as irregularidades de que
considerado, repito, Sr. Presidente, conduta
tiver ciência em razão do cargo ou funpassível de punição "compelir outro servidor
ção."
público a filiar-se a associação profissional
A delação passa a ser uma eSpécie de obri6u sindical ou a par'tidos políticos".
gação nonmltiva do servidor público. Acho
Como é que eu posso diferir o ato_de comum tanto quanto estranha, pelo menos na
sua formulação, esta norma, que con~ta do -pelir de um convite, ou de uma convocação
polftica, ou de um apelo político? Se as lideinciso VI do art. 2" da Medida Provisória n~'
159.
.
ranças ~indicais, se os trabalhadores públicos
sindicalizados convidarem seus demais cole_Mas não é a pior, Sr. Presidente._ Causa-me
gas para- hitegrarem o sindicato da categoria,
mais espécie o inciso UI do art. 3", que diz:
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e-stão im;ursos no inciso III dO art. 4-', passi·
veis, portanto, de poniócs com suspensão por
até 90 dias.
Sr. Presidente, tenho em relação ao pacto
económico um<:~ po:.tura de prudência e de
reflexão. Esse pacote nos colocou na seguinte
situação: fomos colocados num avião a dez
mil metros de altura com a seguinte opção,
descer do avião ou ficar nde. E o Congresso
n~o tem como derrubar o pacote no seu todo.
Derrubá-lo, principalmente no que se refere
às medidas económicas. seria instalar o caos,
ou seja. seria fu2:er o Brao.;il cair de dez mil
metros de altura. Sr. Presidente.
Então o Congresso não tem como rejeitar,
como derrubar o pacote. Mas o Congresso
não pode permanecer indiferente, ou fazei
de conta que não está vendo esses absurdos.
Eu não sei se é um problema de redação,
se foi pre~sa, o desejo de parecer mais brasileiro do que os outros, que levou o Governo
a redigir o art. 8" da Medida Provisória n"
159, da seguinte maneira.
Notem V. Ex·'', eu vou lê-lo integralmente:
"ArL 81' A demissão ou a destituição _cm cargo em comissão incompatibntzã o ex-servidor público para nova
investidura em cargo público federal.··

Sr. Presidente, o cargo em comissão é demissível ad nutum. O cargo em comissão é
passível de demissão não só por desídia, não
só por falta grave, não só por irregularidade
na conduta administrativa, mas até por uma
decisão meramente política do governante,
da autoridade. Pois bt:m, a demissão ou a
destituição de__ cargo _em comissão incompatibiliza o exMservidor público para nova investidura em cargo público fed_eral.

OSr. Chagas Rodrigues- Permite-me
Ex~

V.

um aparte?

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Se__aqui estivesse
escrito, nobre Senador Chagas Rodrigues,
"demissão a bem do serviço público" ...

O Sr. Chagas Rodrf_gues isso!

Perfeito! Era

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Mas não está
assim. Estou com a cópia, que me foi entregue pela Mesa, exata, no texto integral, sem
nenhuma deforrriação.
O Sr. Odacir Soares- Qual o artigo, Senador José Fogaça?

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Art. 8'' da Medida Provisória n" 159.
O Sr. Chagas Rodrigues - Essa redação,
evidentemente, é inaceitável. Temos de retificar isto.

O SR. JOSÉ FOGAÇA - O que é isso?
Isso é pressa? Isso é o desejo de ser mais
brasileiro e mais honrado do que os outros?
O que é isso? Ou é irresponsabilidade? Não
sei, Sr. Presidente!
Fico preocupado. Não posso sentar-me
passivamente diante dessas Medidas ProVisórias e imaginar que elas não mereçam nenhuma modificação.
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Eu iria adiante, Sr. Pr~idente, e levantaria
algumas outras questões.
Nós, por exemplo, Ob!.ervamos que na
questão referente aos salãrios há um descumprimento da palavra do Senhor Presidente,
porque se refere ao salário dos trabalhadores.
É possível até que no més de abril, quando
forem recebidos os salários de março, não
haja ainda a percepção material, a percepção
sensível da perda drástica de poder aquisitivo, porqu-e mesmo inferior à inflaçãO real,
haverá um reajuste de 72,-73% dos salários.
No entanto, Sr. Presidente, quando se introduzir a prefixaÇãO no dia 15 de abril, será
devidamente baniQa ·da história do Pafs a in·
fiação entre 16 de fevereiro é 15 de março,
que poderá ser um inflação superior a 80%.

O Sr. Odacir Soares·- É de 15 de março
a 15 de abril.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Não. de 16 de
fevereiro a 15 de março, porque o cálculo
da correção dos salários é sempre feito em
cima da inflação do mês anterior. Ora, é co~
mo se nesse processo inflacionário os preçoS:
ou seja, a inflação - numa defiiiiçâo Iriais
primária, mais simples- viajasse de Fórmula
1 e os salários fossem indo de carroça. E
o congelamento, ou seja, a parada que o Go~
vemo está dando, esse ·stop do Governo em
cima de salários e preços, na política de ren~
das estabelecidas nas medida"> provisóiía"s,-faz
com que ambos sejam estabilizados; só que
a Fórmula 1 já -deu cinco voltas na pista e
o salário não chegou a dar uma. Vai haver
uma perda real do salário, Sr. Presidente,
que calculo seja da ordem de 30 a 35%.
Por outro lado, foi compromísso assurriido
pelo Senhor Presidente da Repúbllca em
campanha não atingir os pequenos, não atin·
giros salários. O prejeto que einpreendemos
no Congresso Nacional, depois de longa e
penosa discussão política, enfrentndo pres~
sões externas enormes, mas tendo o acatamento pleno, finalmente, dos Sindicatos dos
Trabalhadores deste País, e até a aceitação
do empresariado brasileiro, criava a políttca
de salário mínimo que permitia um cresCimento anual dos patamares do salário mfnr
mo na ordem de 45% ao ano, Sr. Presidente;
45% ao ano. Evidentemente que, debelada
a inflação. mas a inflação não é culpa da política do salário mínimo. A política salarial vigente até o dia 16, até o dia em que foi publicada a medida provisória respectiv,a, estabelecia que o salário mínimo deveria crescer
3% ao mês mais a correçâo ·monetária, ou
seja, a inflação mais 3%, o que levaria a quase
45% ao ano, uma vez que tinha um adicional
de 12%, também acrescentado pelo Congresso Nacional. Agora, a medida provisória, que
altera a política de renda no País, estabdece
que o salário mínimo vai ter a corrcçãO monetária mais 5% ão triffiesfre, O_qUe é, na práti~
ca, concreta, inapelável, e indesmenti~
velmente,_ urna reduação drástica do salário
mínimo. O argumento que alguns utilizam
é·que os agricultores serão penalizados com
o imposto de renda e, por isso, é preciso
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Quero dizer, Sr. Presidente, que é uma
reduzir o pagamento do salário mínimo feito
perversidade que vai ser vivida, sofrida e en~
aos trabalhadores do campo, aos bóias-frias.
Então, Sr. Presidente, dizer que essas mefrentada por esses trabalhadores.
didas não atingem os pequenos, no mínimo,
A demissão massiva do setor público,
quando acompanhada de recessão, significa
é faltar com a verdade. Que atingem drástica
a situaÇão mais calamitosa e escabrosa que
e duramente os pequenos é a mais pura e
absoluta verdade. EU nem sequer entro na
se possa imaginar.
Sr. Presidente, são algumas considerações
cogitação e na anáHse de uma brutal recessão
que eu, evidentemente, me sinto na obrigaque está ·embutida nesse conjunto de decição de fazer, não que entenda que tudo isso
sões, porque· a: recessão é uma fatura paga
que estou dizendo deva se transformar em
riào pelas elites irresponsáveis, a recessão é
verdades absolutas e definitivas, nem este _é
uma (atura paga pelos desprotegidos, pelos
o conteúdo que quero dar.
trabalhadores, pelos mais pobres, pelos desMas também me preocupo, Sr. Presidente,
possuídos. Daí por que, Sr. Presidente, fico
quando a respeitável Ministra da Economia
um tanto quanto compróiueitdo com a necesdiz, juntamente com seus assessores - isto
sidade de, no mfnimo, tentar revisar essa
foi dito por S. Ex" e tambt!m por alguns dos
questão da política salarial. A meu ver, isso
seus assessores -que reconhece que haverá
tem que ser examinado. Não podemos sentar
perda salarial.
passivamente e deixar que as coisas andem
Aliás, o Sr. Eduardo Modiano, Presidente
de forma absolutamente inconseqüente. O
do DNDES, reconheceu isso taxativa e exCongresso Nacional deverá tomar uma posipressamente na primeira entrevista de divulção. Não creio que ísso seja, neste momento,
gação do Plano: haverá perdas salaria"i.
uma posição já assumida integralmente. DenAgora, o argumento para defender as pertfo do meu Partido, sinto que já é majoritária,
das salariais é o seguinte:
·-embora n?o oficialmente decidida; poréin,
há uma intenção, um desejo, quase que uma
"Haverá perdas, é verdade, mas nós do
decisão de que, pelo menos, a questão dos
Governo não vamos esconder as perdas, nós
salários seja reexaminada.
vamos reconhecê-las."
Sr. Presidente, eu me pergunto se temos
Sr. Presidente, isto é como alguém que fulcondições de aferir, de examinar, de ter acesmina o outro com um tiro na testa e diz:
so, por exemplo, às questõeS-funcionais do
Serviço PUblico. -~
;'Não, eu sou diferente dos dema_is assassinos,
Vária<> empresas estão sendo fech.adas, exeu reconheço a minha culpa."
tintas. Funcionários e trabalhadores públicos
Ora, Sr. Presidente, neste caso, esfa questão parece-me-extremamente grave, porque
estão sendo jogados na rua da amargura, e
a alegação é a de que as empresas são inúteis,
os representantes do Governo na área econôineficientes, desnecessárias, e a maioria dos
mica colocam a perspectiva de uma livre- netrabalhadores nada faz. Assim como a pougociação como o úníco instrumento para a
pança é um covil de especuladores, o serviço
recuperação salarial. Se a inflação de .16 de
fevereiro a 15 de março for superior a 80%,
público é um covil de imprestáveis. Esta é
e tomo a prefixação no dia 15 de abril poderá
a imagem que esfá se prOduzindo para o País,
Sr. Presidente.
ser da ordem de 40%, essa perda, esse gap,
essa defasagem salarial será reconhecida pelo
Mas, Sr. Presidente, o que me preocupa,
Governo que vai publicar as dife~enças e,
e aí vejo uma distância brutal entre os outros
então, os trabalhadores deverão ir à luta por
planos, principalmente o Plano Cruzado que
sua própria conta, por sua próp-ria capacidade
atingiu duramente o setor financeiro. Os banreivindicatória.
cos perderam de tal forma naquele período
Para os setores organizad6s dõ móvimeQto
que houve uma demissão em massa. O ·setor
sindical, que tiverem potencial reivindicató~
bancário, ao longo do período referente ao
Plano Cruzado, demitiu quase que um terço
rio e capacidade de barganha, não há probleda sua mão-de-obra e, no entanto, não houve
ma- os metalúrgicos do ABC, alguns setodesemprego, pela simples razão-de que o Plares mais qualificados. Mas me preocupa muito, Sr. Presidente, qUando penso, por exenl.no Cruzado não estava acompanhado do faplo - não vou muito longe - no SínO.icato
tor recessão. Então, quando um setor da ecodos Trabalhadores da Construção Civil de
nomia realizou demissões em mass.a, porque
Porto Alegre, a minha cidade, que tem mais
perdeu drasticamente, outros setores, em
de 150 mil sindicalizados, se não estou falhanplena expansão, criando frentes de expansão
do na memória. Tenho certeza de que, pelo
ect>nômica, produtiva, puderam absorver
grau de instrução, pelo nível de poder aquisicom tranqüilidade aqueles trabalhadores detivo, pela baixa tradição organizativa desses
mitidos. Os trabalhadores do setor bancário,
siridicatos, dificilmente eles terão força, capaos bancários demitidos; foram ou para a incidade de barganha, potencial reivindicatório
dústria, ou para o setor de serviços, .ou para
o comércio, enfim, o Plano tinha uma concep- ·para confrontar-se numa ';livre" - e digo
isso entre aspas - negociação com seus pação social absolutamente harmónica e justa.
Sr. Presidente, é possível que venhamos
trões.
a registrar uma demiSsão eriL m<issa no setor
Numa economia recesSiva. Sr. Piesidente,
cria~se um exercício reserva de mão-de-obra,
público, acompanhada de uma gravíssima, e
porque recessão é desemprego e desemprego
quríssima recessão, logo, a impossbilidade de
produz um exército reserva de mão-de-obra,
absorção desses trabalhadores em outras
que funciona como balança para -puxar-Os
áreas de.atividade.
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salários para baixo. E eu pergunto: havendo
um exército reserva de mão-de-obra disponível para substituir os trabalhadores que têm_
emprego, como esses trabalhadores estarão
potencialmente armados para campanhas reivindicatóriac; de salários, se facilmente são
demissíveis e facilmente se encontra quem
os sub~tituam por salários inais baixos?
Numa economia em recessão, isso adquire
contornos absolutamente dramáticos, Sr.
Presidente.
Perdoem-me aqueles que estão assim tomados de emoção, encantados e fascinados
com o Plano Brasil Novo, mas eu não posso
deixar, neste momento, de registrar a minha
preocupação, as reflex6es que tenho feito em
to'rno dessa questão, poquc elas são honestas,
são sinceras e eu nao posso deixar de fazé-las,
Sr. Presidente.
O Sr. Afonso Sancho- Permite-me V. Ex•

um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- sefiador Afonso
Sancho, V. Ex" tem a palavra. Eu simplesmente gostaria que me permitisse fazer uma
ob!>ervação a respeito dessa questão relativa
aos chamados leilões de remonetarização.
Fico preocupado, Sr. Presidente, porque
a própria Ministra da Economia e o Banso
Central ainda não têm a fórmula para isso.
E esses leilões de .remonetarização, ou seja,
a reirrigação da economia coni cruzeros, para
permitir que ela, tendo meios circulantes, se
desenvolva, não tem ;;1inda instrumentais,
meios, caminhos ou forma.
Disse a Ministra, na teh~visãó, que isso- talvez fosse feito através de distribuidoras de
valores. Portanto, o cidadão que quiser monetarizar-se, transformar os seus cruzados em
cruzeiros, deverá submeter-se à corretagem
das distribuidoras de valores. E aí acrescento
a isto uma outra preocupação: o Governo
diz: pequenas e médias empresas têm o dinheiro liberado para a folha de pagamentos;
grandes empresas precisarão recorrer aos
bancos com os juros de mcrca4o. _.
E tudo isto, Sr. Presidente, associo a um:
terceiro fator: vi na televisão o Sr, Teófilo
Azeredo Santos, ex-Presidente da Febraban,
e hoje, se não me engano, exercendo atividade privada; vi o Presidente do Bamerindus
pronunciar..._,e a respeito e fiquei pasmo, Sr.
Presidente. Fiquei pasmo porque ambos,
com um ascetismo quase que rriOnástico, quase que de lembrar assim uma capacidade de
estoicismo e de sofrimento de_um monge medieval, diziam: "nós bancos vaffios perder
muito, mas achamos que está certo e aceitamqs este sacriftcio. Somos a favor e vamos
apoiar o Plano. ·•
Ora, Sr. Presidente, esta postura,esta toR
mada de posição tão rápida me deixou cismado - eu não sou mineiro mas também seicismar...
Confesso a V. Ex• que, gradativame-nte,
vai se percebendo que os bancos vão ganhar
muito com este Plano Brasil Novo.
Sr. Presidente, as empresas descapitalizaR
das, não tém outro caminho senão buscar
papagaios juntos aos gerentes das casas banR

dirias. E como a taxa de juros está .liberada,
os bancos voltam agora a comandar a economia, a serem gestores das diretrizes. De fato,
o setor produtivo está nas garras do setor
bancário, do setor financeiro.
Não há dúvida alguma de que isto passa
a acontecer a partir de agora. Uma empresa
·que quiser pagar seus funcionários deve re·
correr ao banco. E eu pergunto: há quantos
anos uma empresa não recorria ao banco para
tomar um empréstimo? Isto tinha desaparecido da p"ritica financeira do Brasil, porque
os nossos empresários, por um instinto de
sobrevivêrida, -haviam aprendido a se utilizar
exatamente da capitalização financeira via investimento no merQI.do de capítais _ou nos
ativos financeiros; haViam, com isso, aprendido a s~protege_~ e a capitalizar suas empresas por essa via. E evidente que isso era uma
profunda_-deformação. Só que os banc.os, há
m~ito-·teffiPO. nào emprestavam, há muito
tempo não era o repositôrio da -poupança do
seto_r produtivo.
.
E. agora, micro~mpresário, pequeno
empresário e médio empresário que quiserem
manter o seu capital de giro, qu_e quiserem
pagar seus fornecedores, que quiserem pagar
seus funcion?rios, que quiserem manter sua
.empresa funcionando. têm que pedir a bénção para o gerente da casa bancária. E novamente os bancos pass<lm a ter a ascendência
soqre a economia que sempre gostaram.
Então, se há alguém que não vai perder,
Sr. Presidente, são os bancos deste País.
Então, este conjunto de coisas que eu, eviden_tem_en_te,_ poderia associar aqui com um
conjanto de vantagens, mas o conjunto de
vant<~gens já foi Iàrgamente dífundido pelo
Presidente da República, pelos seus Ministros, no ráQio e na televisã.o, na Rede Globo,
nas redes de TV mais importantes do País
e, portanto, têm eles tanto espaço que seria
uma perda de tempo a minha querer, aqui,
secundá-los na defsa do Plano. O Plano não
precisa maiS-de defesa. O que há de mais
poderoso, neste País, está em d_e__fesa do PlahÕ. Logo, Sr. Presidente, as reflexões que
cabem são a respeito dos problemas, das dificuldades, intrínsecas ou não, ao Plano, e me
sinto no compromisso de trazer estas reflexões a esta Casa.
Peço perdão a V. Ex•, nobre Senador
Afonso Sancho, mas eu me sentia nesta obrigação. Tem a palavra V. Ex• para o aparte.
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Sarneysta - . chegava-se a uma repartição
e os funcionários estavam debochando, fazendo toda a espécie de críticas contra o presidente. Então, é uma maneira de moralizar
a repartição, que não é lugar para ísso. Fora,
não! Quando passar da porta, poderá dizer
o que quiser, mas, dentro da repartição, deve
haver respeito. Quanto a compelir o funcionário a entrar numa entidade, V. Ex' não
acha também que a medida é moralizadora?
Porque, vamos dizer que o chefe da repartição é do PRN, do PMDB, do PSDB etc,
e tem má vontade com o colega por não ser
do seu partido. Se o colega se propõe a entrar
no partido, no outro dia, ele passa a ter a
boa vontade do chefe. Diante disso, o prejudicado tem condições de denunciar aquela
maneira de ser tratado por não participar da
ideologia ou da preferência do partido a que
pertence o chefe da repartição. Então são
medidas moralizadoras e entendo que se deve
despolitizar as repartições. Vi, nessa campaR
nha, funcionários do Banco do Brasil, do
Banco do Nordeste, no Caixa, com a bandeira do candidato, dizendo: "olha, é para
votar neste candidato!" V. EX" não achaque
isso foge totalmente ã disciplina dentro da
repartição? Essas medidas são moralizadoras
e devemos ser favoráveis a elª's. Com relação
à peraa-~salarlal, já foi dito e redito que o
Governo exige seja_discutido~ entre.Q_empresárío e o ·empregado, o que é correto, porque
se o Governo impusesse isso de cima para
baixo, de goela abaixo, estaria errado. Acho
que ele deve mandar discutir. Agora, o empregado tem os meios de chegár à Justiça
do Trabalho e mostrar que foi prejudicado.
Temos exemplos, dezenas de casos em que
a Justiça mandou corrigir. Quanto ao financiamento pelos bancos, também penso que
V. Ex• não tenha entendido bem_o que a
ministra quis dizer.
·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
(Fazendo soar a campainha.)

O Sr. Afonso Sancho- Um momento, Sr.
Presidente! A ministra quis dizer que existe
linha de crédito nos bancos, pois os empresáros nunca deixaram de recorrer aos bancos.
No fim do mês, os empresários a eles recorrem para pagai INPS, Fundo de Garantia,
ICM etc. Nunca deixaram de fazé·lo. Muita
gente pensou que, em face dessa transferência violenta dos meios dos bancos para o Banco Central, não eXistiriam meios para uma
O Sr. Afonso Sancho- lnidàlmente, nolinha de crédito. Mas continuarão a existir.
bre Senador, desejo congratula_r·me com V.
Er>, porque V.. Ex•, realmente, é um daqueles Entáo, isso é mais uma demonstração de que
o Governo nào quer que faltem meios fina~
que entendem que o plano deve_ existir para
ceiros para que as empresas atendam às suas
combater a inflação. Aliá<>, V. Ex" tem sido
obrígações. De forma que isto também é uma
muito objecivo, sincero e_ corajoso, porque
ainda há poucos dias eu o vi na televisão · medida salutar. Sabe V. Ex~ que estou falando de cátedra, posso dizer como é este assundefendendo a lei delegada, numa demonsto.
tração de independência, pois; dentrO do seu
partido, há algUns S~!Jadores que não aceitam
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Nobre Senador,
esse instituto. Mas, Senador Jqsé Fogaça, V.
V. Ex~ merece o maior respeitO, a .maior conEx• n:\io entcnde_que essa medi~!l de não persideração. V. Ex• é um homem sério, um
mitir que o funCionário fiqUe disCutindo políhomem que assume posições e as defellde
tica dentro da fepartição não é saudável? U.lçQm_clareza, com limpidez. _P_ort~to, não há
timamerife - e 'digO isto porque nunca fui · incoerência nas suas posições, muito ao c-on-
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tr.í.rio. Mas, não posso concordar com V. Ex•,
O Sr. Odacir Sºªre_s- Nobre senador Jost!
principalmente quando se refere à questão
Fogaça, concede-me V. Ex· um aparte?
do direito que tem o funcionário público de
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Nol:ire Senado~
pensar pela sua própria cabeça e criticar o
Odacir Soares, conce-do o aparte a V. Ex•
seu presidente, como critica qualquer políc-om todo o prazer.
tico, qualquer autoridade, desde que_ tenha
agido em sentido contrário ao interesse públiO Sr. Odadr Soares - Nobre Senador,
co, ao interesse da maioria, ou ao seu pensaindiscutivelmente é difícil rebater o seu dismento doutrinário e ideológico. Por que um
curso, porque V. Ex· abordou questões as
funcionário não pode tecer considerações a
mais variadas possfveis. Começou pela quesrespeito das posições polítiCas,- das posições -tão da Medida Provisória 159, passou pelas
doutrinárias, das posições ideológicas? Seja- perdas salariais e terminou descobrindo que
onde for, a liberdade de expressão não tem
o~ grandes beneficiários da política econólimite, nem espaço; elã é asseg-urada plenamica do Governo CoUor São os bancos. De
mente pela Constituição. Está V. Ex' confunmodo que V. Ex·, indiscutivelmente, faz um
dindo a propaganda partidária com o direito
discurso de oposição. Não chegaria ao ponto
de expressáo, com a liberdade de expressão,
de considúar que determinadas afirmações
o que é outra coisa completamente diferente.
de V. Ex· constituam de_ ingenuidades, V.
A propaganda partidária em repartições púEx• não é um ingénuo, mas, ao contrário,
btica.; é proibida pelo próprio Código Eleitoé um intelectual de grande envergadura, toral. Essas anormalidades já estão ressalvadas
dos nós reconhecemos. Vou começar pela
e protegidas pelo próprio Código Eleitoral.
M~dida Provisória n~ 159. V. Ex~ abordou
Se o funcionário, dentro da repartiÇ-ão, éstio inciso IV do art. 2~', que trata de levar ao
ver com a bandeira de um partido fazendo
conhecimento de autoridade superior as irrecampanha, será incurso no Código Eleitoral;
gularidades que tiverciéncia em razão do carnão preciso da Medida Provisóriã -ri"-159-para
go ou furiÇâo .. V. EX'! considerou isso um abcoibir esse tipo de anormalídade. Agora, consurdo jurídico, pois já faz parte do Estatuto
siderar passível de punição e de perda de
dQ Servidor Público vigente hoje.
50% do salário aquele funcionário que tiver
OSR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex' está coloqualquer atitude, expressão ou palavra de crícando palavras na minha boca que eu não
tica ao presiderite, cá entre n6s, considero
use L Eu não disse que era um absurdo jurídium exagero, uma exorbitância, quando não
co, mas apenas que estranhava isso quando
uma concepção autoritária; uma concepção
combinado com o que vem a seguir, no que
não da autoridade, mas uma concepção basise refere a atitudes depreciativas.
camente autoritária.
O Sr. Odacir Soares- V. Ex• não se devia
surpreender com essa matéria, porque ela já
O Sr. Odacii- Soares- Permite-me v~ EX•
faz parte, hoje, do Estatuto do Servidor Púum aparte?
bJico vigente no País. O segundo ponto, que
está no art. 3", inciso III, é a referência de
O SR. JOSÉ FO-GAÇA -Cederei" a ·palamodo depreciativo ou desrespeitoso às autovra a V. Ex·, nobre Senador Odacir SoaieS,
ridades públicas etc. Também já está no Estamas preciso rebater algumas das outras afirtuto. O terceiro item, inciso III do art. 41',
mações do nobre Senador Afonso Sancho.
que é compelir outro servidor público a filiarEntendo que não tem razão S. Ex• quando
se â associação profissional ou· sind.ical, ou
diz que os funcionários públicos, os trabalhaa partido polltico, este incíso está na mais
dores brasileiros conseguiram repoSições das
perfeita co_nsonância com _a atua! _Com;tituiperdas salariais anteriores via Justiça do Tração Fed~ra). 1'-{ão há nenhuma novidade nisbalho. Alguns, sim, é verdade! Quais foram
to. Concordo plenamente quando V. Ex" crios funcionários, quais foram os trabalhadotica o art. 89., que está redigido da seguinte
res? É importante ressaltar, aqui, que, de
forma:
fato, algumas áreas conseguiram repor as per-'
"A demissão ou a destituição de cargo
das do chamado Plano Bresser. Mas, se V.
em comiS-sãO incómpatibiliza o ex-serviEx~ perceber, notar bem, vai chegar à concludor público para nova investidura em
são de que foram só as categorias maiS fortes.
cargo público federal."
e mais organizadas; ficaram a descoberto aS
Procurei na justificação da Medida Provicategorias mais atrasadas e menos articuladas
sória e ela não faz referência às razões que
para essa capacidade de reivindicar.
levaram o legislador a este texto. Nesta parre,
Então, V, Ex\ infelizmente, não tem ra·
estou plenamerlie_de acordo com V. Ex•, porzão. Não me refiro aos Setores modernos e
competitivos da economia, aos trabalhos qua~
que isso não caracteriza nenhum ato adminis·
lificados, à mão-de-obra qualificada, ao motrativo punível com gualqu~r tiQ9· de pena._
Aôalisando- a qüestà:o das perdas salariais,
vimento sindical organizado; refiro-me às
V. Ex• fez referência ao que o trabalhador
áreas remotas deste Brasil, abs setores perifé ..
dtiúVã.riiente vai perder, porque Vai ficar umricos da atividade económica; refiro-me aos
interregno, um período em qu-e-ele não rece75% dos trabalhadores assalariados deste
berá, não apenas aquele complemento de
País. Não há condições de, numa economia
recessiva, com altíssimo nível de desempre ..
10,5%, ou 10,3%, mas também a diferença
go, haver mobilização para reposição salarial.
da taxa inflacionária do período anterior. V.
Ex• deve saber que nenhuma economia de
Não há condições.
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qualquer parte do mundo se reorganizou sem
que setores diferenciadôs- da sociedade perdessem. O que o Governo Collor procurou
fazer, neste momento, foi restringir essa perda a percentuais os menores possíveis à sociedade brasileira. Os_ a tos que definem a política econôm1ca do Governo Collor, de uma
só penada, separaram cerca de 9Õ% da população brasileira - até mesmo o trabalhador
que recebe 3 salários mfnimos ficou--fOra da
qut:;stà(i das perdas salariais. Temos que admitir que elas vão ocorrer, mas essa ocorrência se manifestará num período muito ci.u-to, considerando-se que a inflação vai baixar.
V- Ex• estava falando numa inflação de 80%
para março.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Estou falando
da inflação já ocorrida e já registrada, não
da que vai ocorrer. Essa, historicamente, V.
Ex• sabe que ou _se _recupera, ou ela vai para
a conta dos débitos e das perdas dos trabalhadores.

O Sr. OdacirSoares-0-governo não nega
isso; em nenhum momento negou isso. Inclusive, economistas como César Maia, do PDT,
disseram isso no Jornal do Brasil. O Governo
acha que essas perdas ocorrerão num período
muito curto; acredita ele que, num prazo de
60 dias, essas perdas já estejam até corrigidas,
considerando-~e a queda brusca da inflação,
que está na previsão do Governo. E, por último, queria abordar a questão dos bancos,
embora não tenha procuração detes, nem do
Governo para fazê-lo. Agora, é índiscutível
que num sistema monetário em que há pouca
moeda em circulação, evidentemente que os
bancos não vão poder ser os grandes beneficiários dessa situação conjuntural da sociedade. Não é por aí que os bancos vão ganhar
dinheiro. O que o Governo tem dito é que
vai realizar leilões de remonetização, conforme V. Ex• frisoü, em prazos que decorrerão
da nece_ssidade de se ter mais _ou menos dinheiro circulando no mercado, de modo que
isso possa revitatizar a atividade económica
e as atividades produtivas. As medidas do
Governo estão certas. Inclusive, V_ Ex" está
cobrando promessas_do presidente em palanque, portanto, está de acordo com as medidas. V. Ex" não está criticando as medidas,
está achando que o presidente foi aquém,
que o presidente não baixou medidas _g_ue
satisfizessem o especto total da sociedade.
V. Ex• acha que o presidente não atingiu o
ponto crucial, que ficou aquém das ·necessidades da sociedade, não foi além das mesmas.
Então, V. Ex" está entendendo que o Presidente foi a menos e_não a mais, porque está
cobrando cOmpromisso de campanha. O pre·
sidente nunca deixou de dizer que ia penalizar
as elites brasileiras. V. Er sabe muito bem
que, porvolta do dia 14 e.15, houve um fluxo
muito grande, uma ietirada muito grande de
recursos do over, que foram para as cadernetas de poupança.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Eu não me referi
a isso.
-
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O Sr. Odacir Soares- Não, mas eu e!'.tou
dizendo ...
O SR. JOSÉ FOGAÇA - EU- riao tratei
dessa questão.
O Sr. Odacir Soares - Eu não dise que
V. Ex' tratou.

O SR. JOSÉ FOGAÇA --Essa Questão
da retenção compulsória, dos ganhm do setor
financeiro, não foi, em nenhum momento,
objeto do meu pronunciamento .. V. Ex~ está
fazendo uma demasia, que eu acho desnecessária, no seu aparte.
O Sr. Odacir Soares --'-"'Estou fundamen-

tando o meu aparte. Estou dizendo que, no
período anterior à ediç_ão do conjunto de medidas destinadas a disciplinar a·economia do
País, o Governo se viu às voltas com um~
corrida muito grande aos bancos, sacando dinheiro do overnight e transferindo, inclusive,
esse dinheiro em cheques administrativos que
seriam posteriormente, no caso, depositados
nas contas-correntes e se rrarlsformariam em
moeda nova, no caso, para reaplicação no
overnight c nos outros. advos financeiros. De
modo que, em linhas gerais, era esse o aparte
que eu queria dar a V. Ex•, repetind~ que
não se combate a inflação, não se zera a mflação, ·não se zera o déficit público, não se
faz uma política fiscal, uma política monetária, uma política de rendas, sem se apenar
setores determinados da sociedade. Não há
nenhum exemplo de sociedade que, nos últios
30 anos, tenha revivicado sua economia sem
perdas para esse ou para aquele setor. No
Governo atual, o que se -esta fazendo é diminuindo, é minimizando, do ponto de vista
dos quantitativos da sociedade bra<;ileira, essas perdas para que elas possam ser corrigidas
num prazo muito curto. Muito obrigado, nobre Senador.
O SR- JOSÉ FOGAÇA - Obrigado digo
eu a V. Ex•, mas, infelizmente, também não
p<JSSO concordar. V, Ex• sabe que se dependesse apenas do Estatuto do Servidor Público, o Governo não faria uma medida provisória. Ou V. Ex' está dize-rido qUe o Governo
é dado a inutilidades, é dado a inconseqüências. Quem lê a Medida Provisória n" 159
vê que ela aplica punições drásticas, revigo~
radas em cima dessas condutas consideradas
irregulares. Portanto, trata-se - isto sim
-de um cerceamento muito mais amargo,
muito mais duro do sistema punitivo em relação aos servidores públicos.
v. Ex• tambc;;m não tem razão quando .se
refere ao que disse o economista César Mam,
um Deputado Federal, um homem extremamente respeitado nesta Casa, pelo seu conhecimento, pela sua seriedade, pela sua postura
extremamente madura em relação aos pro·
blemas econômicos do Brasil. Eu, já que V:
Ex' feZ referência à entrevi:;ta do economista
César Maia no Jornal do Brasil, vou ler para
refrescar a memória, porque·, ao que parece,
v. Ex• se esqueceu. No Jornal do Brasil o
economista César Maia diz, ao ser perguntado "se o índice de inflação de 16 de feve-

reiro a 12 de março __..;·aqu-ele a qual me
referi - , que não será contabilizado, não
é uma perda maior do que a dos Planos Cruzados e Bresser'" responde:
··Fiz essas contas com base em setembro de 89, calculando pelo INPC. Em
outubro, a perda salari.ll estava em 28%;
em dezembro, 40%; em fevereiro, 60%.
Se o congelamento se cler rigorosamente
certo, o salário gasto riO més de ma,rço
tem um maior poder de compra que o
de fevereiro e a perda cairia de 60% para
53%. O processo de p"eços caminha furiosamente na frente do processo de revisão dos salários, e se a prefixação se der
rigorosamente certo, aí a perda cairia
para..40%, voltando ao nível de dezembro.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Mesa ficã realmente m LI ito constrangida
em lembrá-lo de que o tempo de V . .Ex· esgotou-se há muito tempo e há um outro orador
inscrito. De forma que pediria a V. Ex• que,
se concedesse um aparte, fosse num mínimo
tempo possível, e que concluísse logo em seguida, porque, senão não haverá tempo nem
para o outro orador.
O Sr. João Lobo - Falarei menos que_ o
aparte do Senador Odacir.

O SR. JOSÉ FOGAÇA-· Por um inínuto,
V. Ex' tem o aparte. Peço desculpas pela
escassez de tempo, pois é culpa minha ter-me
alongado no me~ pronunci;,: mento.

O Sr. João Lobo -Nobre Senador, quero
paraberiizar V. Ex' pcio briihãnte discurso
que está pronunciando esta tarde. V. Ex" fez
um discurso penetrante e não me pareceu
nada de oposição sistemática às medidas provisórias que vieram. É evidente que V v-EX'
é um homem perspicaz e deruncia, por exemplo, a sua estranheza pela pronta concordância dos bancos com esse pro!:rama; que talvez
os bancos e::;tejam enxergar.do além de nós,
na frente da intenção dessas ._nedidas. Os banqueiros são homens muito sábios, muito argutos, atilados. O mundo inteiro tem sofrido
tanto com economistas, com planos que nós,
no Brasil, temos obrigação je deixar as nossas barbas de molho. Este Congresso tem
a obrigação, mínima, de analisar com muito
cuidado o plano e as idéias que estão postas
nas medidas provisórias. Talvez os bancos
estejam mudados ou mudem com essa me~
di da económica. Mas veja V. Ex", pelo que
conheço de banco, eles nunca emprestariam
dinheiro para uma firma faz~ r face a sua folha
de pagamento, pagar seus operários. Quando
uma firma chega ao ponto de ter que pedir
dinheiro emprestado ao banco para fazer face
a sua folha de pagamento, os bancos não recebem bem, a não ser que essa medida mude
a mentalidade, o espírito dos bancos. até on~
de eu_os conheço. Aproveito, pois, para parabenizar V. Ex" pelo brilhante pronunciamento desta tarde.

Portanto. o que quero que V. EX" reconheça é que o nobre Deput<1do Federal César
Maia diz exatamente o opo~;to de todo o conjunto de argumentações de v. Ex•
Quanto às ações do Governo, quanto às
iniciativas do GOverno em relaç-J.o ao mer~
cado financeiro, em -relaçãc• aos ati vos finan~
ceiros, eu entendo que es1a é uma prática,
um-a medida que qualquer um dos governos
deveria tomar ou iria tomar. Todos os candidatos - pelo menos pelo que conheço do
programa do PT, programa do PSDB, do programa de governo do PMDB- tinham pro·
postas muito semelhantes a essa, ou havia
cogitação em torno dessa questão. Daí porque não posso vir a esta tribuna e dizer que
esta é uma prática contrária ao sentimento
majoritário do País. Tamb~m V. Ex' há de
convir que flãó poSSo deixar de fazer observações. críticas em relação a uma série de furos.
E vou, aí, me vafer da imagem que foi mon·
tada pelo próprio Presidente da República
em programa da TV Glob.) ontem à n_oite.
Sua Excelência disse que isso era um d1que,
e que se alguém-fizesse um furinho, por mínimo que fosse, esse dique iria água abaixo.
Mas, Sr. Presidente_, o plano está cheio de
pequenos furos. Há pequen·)s e grandes orifícios aí. e é responsabilidade do Congresso
O SR. JOSÉ" FOGAÇA- Muito obrigado,
Nacional chaffiar a atenção da opinião públinobre Senador.
ca e, também, do Poder Exi!Cutivo a respeito
Sr. Presidente, vim aqui dar o banho na
disso. Quero crer que aqui, nesta Casa, nós
temos uma grande responsabilidade. Nós va- criança, secar a criança e jogar fora a água
suja. Infelizmente o Senador Odacir Soares
mos nos debruçar sobre isso, vamos analisar
defende a criança e defende a água suja, mas
profundamente. É possível até que,.num decada um assume a posição que quiser. (Muito
terminado momento, dep~is de uma profunbem! Palmas.)
da reflexão, o Congresso ,::_hegue à constatação de qu_e não deve mex:er em nada, ou
O SR. PRESIDENTE -(Pompeu de Sousa)
por ser tão ruim Que não deve mexer, ou
-Concedo a palavra ao nobre Senador Cid
por ser tão bom que não deve mexer. Mas
V. Ex• há de convir que passivamente alhear- . Sabóia de Carvalho.
se desses problemas, não alertar a opinião
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
pública e a· sociedade para os problemas que
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurestão aqui embutidos. Serü. uma irresponsaso.) -SL Presidente, Srs. Senadores, infelizbilidade cívica, que não podemos cometer.
mente, já falo muito ao final desta sessão
Consulto V. Ex•, Sr. Presidente, se é possí- e gostaria, e muito, de ter tido um comparevel que eu ceda a palavra ao nobre Senador cimento maior dos meus Pa~;es para algumas
reflexões a respeito das. últimas. medidas goJoão Lobo, cujo aparte não G:OStaria de deixar
de ouvír.
vernamentais.
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De princtpio, trago um pensamento: é" preciso muito cuidado e muito comedimento pa·
ra apoiar esse Plano ou para contestá-lo. Na
verdade, a matéria é muito complexa quanto
ao seu mérito e muito duvidosa quanto à sua
constitucional idade.
Sei que no Brasil hâ ccrtn irresponsabi·
!idade no que concerne no cumprimento da
Constituição. Aquilo que é muito sagrado em
outros países, nunca exceder à Constituição,
nunca contrariar a Constituição, aqui é plenamente compat(vel. E a gente até pode eS!..'Utar
determinados pensamentos que indicam: é,
'pode ser inconstitucional mas é necessário.
Mas um Senador da minha estirpe tem ou·
tro radocínio: nada podt: .ser necessário, nada
pode ser essencial contra a Constituição, o
inconstitucional deve ser sccialmente repu·
diado. Não se há de repudiar apenas no mé·
rito maS há de existir uma reflexão na letra
da Lei Maior. Não há outrJ modo de_ proceder.
Por isso, estou comparecendo à tribuna pa·
ra algumas reflexões. Não m1! estou absoluta·
mente envolvendo no mérito de nenhum:.t
questão, mas trago, por exemplo, uma reflexão. Todo mundo sab_e_qUi~ o empregador
tem graves re..<;ponsabilidade:. para com o empregado. Quando uma firma se desconstitui,
quando há o &,trato de uma firma. a r~~pon
sabilidadc. tanto fiscal co~o trabalhista,
acompanha a pessoa dos s•kios. evidentemente de acordo com o tipo d~ sociedade
comercial. A lei brasil~ira ter:1 um tratamento
para isso, de acordo com cada tipo de sociedade, se de cota limitada, st: sociedade anónima etc.
Nas medidas provisórias que vamos examinar há a extinção de órgão!, e, automaticamente, a extinçflo de vínculos. Há extinção
de vínculos sem a menor e"plicação. Fico,
então, diante de uma situação que constrange
meus sentimentos., que é notar a existênci<l,
em plena democracia, de uma situação em
que a defesa não é possível, porque o ente
jurídico desapareceu, o ente jurídico do empregador desapareceu.
Meu raciocínio não pode alcançar a veraci·
dade doutrinária dessc_dis.positivo, 4ue, para
mim, alêm de um l).tentado legal, é um atentado à democracia, é um atentado aos direitos, desta feiw, aos direitos do!:i trabalhadores.

O Sr-. Ronan Tito- Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOLogo mais, passarei a palavra a V. Ex·1 Peço
apena~ um minuto para eu concluir o meu
raciocínio.
Por isso, Srs. Senadores, estou trazendo,
assim, a primeira reflexão. H duu um aparte
ao meu Líder Ronam Tito e, logo mais, volt<lrei com uma reflexão que a mim preOcupa
e incomoda, diante do universo des~as medidas. Porém, de logo, digo a V. Ex"' que entendo que o Governo necessita de medidas fortes. Ninguém é contra a medida forte; ninguém é contra o direito de o Presidente plune-

-

-

jar, executar, de ser ousado, de t_er essa_ coragem cívica que há exibido até o prcsentt: momento. Ma~ não posso concordar. Srs. Senadores, que a boa vontade do Senhor Presidente, a sua coragem, o seu merito, tudo
isso--Seja irrctocável. Se é irretocável. o Congresso Nacional perde totalmente a sua funÇ<lo.
Ouço V. Ex' wm toJo o prazei".

O Sr-. Ronan Tito..:..... Nobre Se mi dOr. oUso
pedir-lhe um aparte, indusívc. interrompendo a:. brilhante~ considerações que V. Ex'
tece, neste momcmo, para fazer uma pergun;
ta. Não sou advogado. Sei que V. Ex"'. além
de brilhante jurista, i profe!'sor e go5taria
que me clureasse, me esclarecesse. Que nome. que figura jurídica seria usada para c\a~si
ficar c~sa medida que o Governo tomou, de
congelar a poupança popular, através das cadernetas, do over- ~:te., para-serem liberado~
dezoito-meses depois'! Qual ~cria a figura jurtdica?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Surpreende-me V. Ex' cnm essa indagação

e vou responder. então. com toda sinceri·
da de, uma sinccrid<1de que talvez nüo devesse
existir. ainda nesta sessãó. e agu~úda!-se a
marcha dos acontecimentos.
Na verdade, Semtdor Ronan Tito, o Direi·
to brasileiro tt:m o cuidado de, na sua lei
porocessual. t.'numerar os bens para efdto
Je garantia Jas execuções. O Código de Pro·
CC!-iSO Civil fixa Jogo, do número I, da Enume·
ração dos Bens, dos quais a Justiça deve dis~
por. para f<izer cumpir as execuções fOrçadas.
o primeiro itcin é exatamentc o dinheirl). o
dinheiro _conw bem. Doutrinariamente eu até
discordo, porque dinhe-iro. para mim, é o pa~
râmetro que leva ã consideração do bt!rn; e
o qUi é bem? É aquilo que é avaliável em
dinheiro. Ma:. o próprio dinheiro já é o bem,
tailrO assim que poJe sofrer penhora uma
conta bancária; um depósito em OHrnight
pode sofrer penhora; uma caderneta de pnu·
pança pode. sim, sofrer penhora - é um
bem.
Então, a partir-do momento, cxatamentc
no instante em que o Governo torna indisponível esse bem- há, inicialmente, uma indis·
ponibi\id;.\dl!- do bem - e cessa o direito de
propriedade e--ua deti:nnínãção dOs demais
direitos-, projetadO:i por um dii-eitO maior,
que é o direito de propriedade: a partir desse
instant~ em que o Governo toma essa medida, fere, indiscutivelmente o direito de propriedade, fere de um modo muito profundo,
até. nega. E digo a V. Ex· que apóio esse
Plano quase que incondicionalmente.
Cuidado! Os Srs. Senadores logo mais estarão contra ek. porque. a evolir este princípio,
os bens imóveis sofrl!rão o mesmó tratamento, os bens móveis sofrerão o mesmo tratamento-e até os 15eris imateriais sofrerão o
mesmo tratamento.
Houve, portanto, Senador Ronan Tito,
uma providência de indisponibilidade da propriedade, de um bem, 4ue é o dinheiro, a
indisponibilidade do bem e, ao mesmo tem·
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po, um apenamemo, que seria a reserva desse
bem para determinação do Governo; um confisco.
O Sr. Ronan Tito - A( é que eu gostaria
de ~aber de V. Ex·' Não é um confb.co, porque
há uma devolução com data marcada, não
é um empréstimo compulsório, porque não
foram criadas,as normas jurídicas para esse
empréstimo. E um seqüestro?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -'~equestro é uma medida que tem que ser
adotada_dcntro de um processo. Deve existir
antes do seqüestro um processo. Quando o
seqücsuo vem isoladamente antes de averiguação de um fato, ante:. de se impor aquele
constrangimento, cessando a posse, cessando
a propriedade como um todo e os seus direitos corno posse etc., na verdade isso pressupõe um tratamento jurfdico e uma detámi~
nação judicial.
Poderíamos pensar na figura do seqü.estro
até cm Comissões de Inquérito. O seqüestro
é a garantia de um ~essarcimento em face
de um ilícito que foi praticado. Então, não
se tem notícia do ilícito quanto a este fato.
Esta medida, realmente, tem um poouco
çl~_tudo: seria um pouco de seqüestro, tomando o:. poupadores como infrinentes do e.quilí·
brio social. Ela pode ser tida como um confisco por tomar o bem, muito embora não em
definitivo.
Aliás, ontem, o Presidente Fernando Collor de Mello, num dos momentos mais felizes
de sua entrevista, garantiu a devolução,
quando nó~ sabemo:, da prática brasileira de
nãO devolver os empréstirrlos-cómpulsórios,
nem devolver determinadas obrigações. financeiras, subtraíd_as de prêmios e outras coisas
tantas, Jinheiros que jamais foram devolvido~ a se_us legítimos possuidores pelo Estado
bra~ileiro. A vingar a tradição do Estado.
esse dinheiro jamais voi•aá, muito e-nibora
a medida provisória fale numa indisponibilidade de ano e meio e numa devolução de
12 parcelas, iguais, logicamente sem juros e
sem correç~o.
·

0

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, verda~
dciramente, e~tou ba~tante confuso e, como
V. Ex• é um brilhante <Jdvogado. como todos
sabemos. gostaria de saber- pois estou com
dificuldades em me situar no campo J.urídicõ
-qual foi a medida tomada, que nome teria?
J7mpré~timo compulsório sabemos que não
e, porque este prevê ante::; uma lei determinando 4uc todos os empréstimos compulsórios, da Eletrobrás etc., será feito em tantas
parcelas, paru pagar da seguinte maneira",
não é o caso. Qual e3 a figura jurfdic.a que
enquadrartamos aí?
O SR. CID SAJ!ÓIA DE CARVALHO Não há uma figura, pois a figui-a é absoluta·
m_t:n~e nova. A isntituiçào jurídica será cesultante dessa med1da.
Na verdade, pode-se fala! cm apreensão,
apreensão com devolução em tempo determinado1 quer dizer 1 há aquelas apreensões que
a Fazenda Pública faz. Na verdade, seria a
apreensão do dinheiro e a devolução desse
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dinhdro como se esse bem ti vl!:.se outra das·
sificação, dig<~mos, que fossr.; um bem fungível e consumível_~_ fungível, porque pode ser
substituído; e consumível, porque ele se acaba ao longo do tempo, tem, então, o compromisso da atualização. Há muitas figuras, mas,
na verdade,_ a visão maior é aquela da força
do Estado utilizada para seqUestrar, utilizada
para reter determinada propriedade, só que
neste momento não é em caráter definitivo,
é em caráter periódico.
Ma.., não hú uma figUra preexistente, porque a medida- e isso orgulha muito o coração do Presidente - é ab~olutamente nova,
não corresponde a nenhum instituto especificamente e talvez possa pertencer a vários institutos a um só tempo.
Na verdade, há a pena imposta pelo Estado
aos poupadores e aos investidores. Na verdade, h.á a aplicaçáo de uma pena pecuniária,
que é a indiSponibilidade do bem financeiro.
Esta é que é a verdade.

a Constituição Federal c rrão <~penas um artigo específico, mas a sistemáti:a de h<~rmonia
dos três Poderes. E aí é que a :oisa fica muito
grave.
O Sr. Ronan Tito de direito?

bso

f~re

o estado

O SR. CID SABÓlA DE CARVALHOClaro que fere. porque é exatamente o equilíbrio entre os três Poderes,
O Sr. Ronan Tito- Eu poderia dizer que
é uma suspensão. mesmo qut! seja em parte
do estado de direito?

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOEu acreditaria que esta cxpre·;são, vamos supor, a sustação do estado de direito é realmente uma expressão muito grave e muito
perigosa, mas, com toda a Ct:rteza. hú uma
invasão inibidora do_ Poder Executivo sobre
o Poder Judiciário,_ com toda a certeza.
O Sr. Ronan Tito- Agradeço a V. Ex-'

O Sr. Ronan Tito - Mah; uma pergunta
e prometo deixar V. Ex· C(tntinuar na sua
brilhante exposição.

O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Ex··
um aparte?

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOTenho todo o prazer de dialc,gar com V. Ex"

O SR. ClD SABÓIA DE CARVALHO Com todo_ o prazer, ouço V . .Ex·

O Sr. Ronan Tito - Nobrt! Senador, essa
proibição de que nenhum cidadão possa impetrar mandado jurídico para suspensão de
qualquer das medidas, encontra amparo na
Constituição?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOAbsolutamente, porque, na-\-erdade, o direito se caracteriza pelo seu ex.~rcfcio._ E. para
que o direito seja exercido, temos inicialmente o dire-ito de ação, temos inicíalmellte -a
ação. No contexto da ação, temos as diversas
espécies de recursos, vamos dizer, de remédios legais, até culminarmds cDmte-curs-os·extratYrdinários, ou seja, re-cOn----:-ere da própria
essência do direito. Acionar é o direito que
se torna vivo exatamente pela ação,
No momento em que se diz que pode existir
a ação, está-se dizendo também que não pode
existir o direito. Então, essa medida de proi»
bir a cautelar, de proibir- e o Judiciário
entenda que o direito do constituinte se esvai,
se não houver uma medida liminar, prévia
e rápida - não deixa de ser uma inviabilização da existência do Poder Judiciário no
âmbito do sistema financeiro nacional.
Js.<;O corresponde a um ato de força muito
grande, em que um Poder iribe o outro. A
gravidade é exatamente esta: quando digo
que nenhum juiz pode compreender, examinando o assunto, que se deve conceder a medida liminar, estou dizendo_ t.:t.mbém que ne»
nhum juiz pode ter a compreensão de que
o direito do autor do pedido de mandado
de segurança ou da medida .:autelar, está a
se e~-vair com-o decurso do tempo, porque
as ![minares se destinam, exa1 amente, a isso,
se não houver uma medida urgente do Poder
Judiciário, o direito se extingue, e, quando
a ação chegar ao final, já não terá mais sentido. Então, se inibe o Poder Judiciário em
uma atividade salutar, e isso fere por inteiro

O Sr- José Fogaça- Vou OJSar do mesmo
expediente do nobre Líder do PMDB: o Senador Ronan Tito. e me valer tambêm da
sabedoria do conhecimento jurídico de V,
Ex•, para fazer uma pergunta: V. Ex' ~abe
que a nossa Constituição diz que não há crime
sem a lei que o defina anteriormente. Isto
está na nossa Constituição. Pergunto se é possível típíficar crimes e criar a lei penal,- através
de_ medida provisória que ainda não é lei.
não foi apreciada e não tem a natureza legítima fundada na lei enquanto tal.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Ora, nunca deveria constar de uma medida
provisória regra penal. Nós sabemos que, na
verdade, a medida provisória se deve a uma
relevância íridiscutíve! e a uma urgénda.
Ora, a instituição de !etr<~._dé lei que resulte
na tipificação de um novo delito, isso nunca
deve ocorrer numa medida provisória, é
aquele caso em que se cons'titui Comissão
Especial. V. ;Ex" sabe, Senador José Fogaça,
que aqui, no Senado. temos uma Comissão
Especial que examina o Códi.;o de Processo
Civil, outra que examina a processualística
penal, outra que examina o Código Civi.l, porque a Constituição diz que os Códigos tém
um tratamento legislativo diversificado, e regras penais necessariamente vão-se integrar
ao Código Penal.
Por isso, para a produção dessa lei, tem
que se seguir aquele ritual. Não podemos fazer Códigos aos pedaços, Faço um pedacinho
hoje, com a medida provisória; amanhã faço
outro pedacinho, depois, outro pedacinho em
outra medida provisória, e o critério legislativo foi burtado, porque, se v_. Ex··' abrir a
Constituição, vai encontrar os dispostivos relativos ã votação de Códígos, quer dizer, o
Código tem um tratamento especial.

Março de 1990

O Sr. José Fogaça- Meu raciocinio ~ exatament_e_(l mesmo de V. Ex', porque, levado
este nosso raciocínio a uma situação absurda.
a medida provisóriu. poderia ~er utilizada. Por
exemplo, se ela pode definir crime e criar
a pena, elu. poderia ser usada para criar a
pc-na de morte.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Exatamentc:.
O Sr. José Fogaça- Ela seria aplicada.
o criminoso seria executado e ainda o Congresso nãó -teria apreciLJdo a medida provisória. Portanto. não pode haver crime sem
a lei anterior que o defina. Esta ê uma regra
constitucional.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOExatamente.
O Sr. José Fogaça- Nós. que não entramos no "mérito e que, ao contrário, entendemos que uma lei ê necessária na questão do
abuso do podt>r econõmico, somos obrigaJos,
estamos condenado~ a t!ssas reflexões, porque fizemos a Constituição. esta é a Ca:.a
das leis. e o que apenas fica como pendente
neste momento é a questão da qualídade técnica, a tão propalada, a tão defendida qualidade técnica das mc_didas provisórias, tomadas no seu todo. Ao contrário, se há alguma
coisa que não tem qualidade é na questão
técnicll e principalmente na tecnicalidade jurídicll, ~o totalmente desprovidas de qualidade técnic<l. Há uma coisa apressada, estouvada, ma"!. que evidentemente, no mérito, pode ser profundamentedc_fensável. E jsto_ é
um dever de~ta Casa. ou seja, refletir sobre
isto é um dever inadiável deMa Casa, até pMque se h.á no Executivo quem considere que
isto é irrelevante, secundário, é uma questão
menor, o Congresso não pode entender que
a Constituição, o estado de direito, as leis
e os preceitos jurídicos sejam uma questão
menor.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOV. Ex-' há de convir que o processo legislativo
ê variado, o modo de fazer a lei varia de
acordo com a natureza da lei. Se vamos fazer
um Código. há um procedimento legislativo;
se _é medida provisória, se é uma lei delegada,
um outro procedimento, cada lei, de acordo
com a sua natureza, de acordo com a sua
classificação no campo da Teoria Geral do
Direito e na parte introdutória de todos o:»
direitos. Pór isto, é fundamental, na Ciência
do Direito e_ até ila FiLosofia do Direito é
importante o veículo que conduz o pensamento do Estado. Então, cada uma dessas
leiS tem um modo para~er feita, c ê evidente
que essas medidas provisórias estão conduzindo ao Congresso Nacional uma série de
tema<> que pertencem-a processos legislativos
diversificados e que não cabem na medida
provisória. Isso é indiscutível.
Deixamos bem claro que estamos fazendo
estas ob~ervações, sem neiihuma paixão,"i:epito, que todos nós devemos ter _o máximo
de compreensão para com o Poder Execu-
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tivo, é básico que ~e combata a inflação, mas
o universo desse combate é a Con~tituição.
Tudo que formos fazer há UIT! limite, é ~
Constituição, porque, da contrário, vamos

para o desmando e o alongamento dessas providências poderá levar a graves amarguras

os setores que basicamente apoiáram Sua Excelência o Presidente Collor de Mello em sua

campanha eleitoral, e os primeiros que vão
gritar no alongamento disso, os primeiros que

vão gritar estão exatamente nos se tores maiores do louvor, como, por exemplo, o Sistema
de Telecomunicações é todb ligado ao Estado. Se o Estado tem os poderes de ir ao setor
privado como ele está indo- e assenhorar-se
da poupança e dos investimentos, o que não
poderia fazer Q Estado, com relação ao serviço público, que deferiu a particulares? Isso
é da maior gravidade.
Estou advertindo esta Casa, para que os
pensamentos iniciais de Sua Excelência o Presidente da República sejam adorados e doutrinariamente analisados e haja, assim, alguma coisa que leve a antever a evolução dessas
idéias iniciais. Porque, do contrário, por
exemplo, aquelas posições que foram assumidas pelo Centrão contra a nossa posição, na
Assembléia Nacional Constituinte, aql.lelas
posições todas que foram vitoriosas, lá, con_·
tra o nosso voto, todas elas se dissip<lrão,
de imediato, na evolução do pensamento do
Planalto.

O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Ex•
mais uma observação?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Pois não. Ouço V. EX!, com muito prazer.
O Sr. José Fogaça - O pronunciamento
de V. Ex• é tão rico, inclusive, em informa·
ções, em conhecimento, que não me posso
furtar, a mais uma vez, trazer a V. Ex• uma
preocupação: V. Ex~ diz, com muita lógica,
que realmente a extinção de uma empresa
pública não significa a extinção de urrlã ádação de emprego,
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHODa responsabilidade do Estado para com seus
empregados.
O Sr. José Fogaça - .. , da responsabilidade do Estado com o funcionário demitido.
Mas aqui, na Medida Provi:;óriã é 155, ij_ue
tenho em mãos, nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho, preocupa-toe muito, põrque" ela
trata do programa nacio,nal de desestatização. Trata-se de outra questão que é a de
repassar empresa.<> do setOr público para o
setor privado. E aqui há um icem, um inciso
que me preocupa enonnemente. Primeiramente,_ aquele que se refere à criação da Co·
missão Diretora. que é um órgão co1egiado
diretamente subordinado ao Presidente da
República e que terá, praticamente, poder
abs.oluto em toda:; as decisões referentes a
esse programa nacional de privatização. Se
o Congresso Nacional aprovar a Medida Provisória n" 155, estará entregando a_uffia Co~
missão integrada por pe-ssoas nomeadas pelo

Presidente

~<i:

República, e não há qual4uer

~cpresentante ...

O Sr. Ronan Tito- ... do Congresso Nacional.

O Sr. José Fogaça.- ... do Congre.sso Nacional, não há qualquer represtmtante da sociedade ...
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Já-é inafs do que a lei delegada. -É a delegação
do ato, em vez de ser a delegat;ão da lei que
vai gerar o ato.
O Sr. José Fogaça - Exatamente. Mas o
que me preocupa é que aquí.sô há membros
do Governo, pessoas que já ex~Tcem funções
de estrita canfiança do Presidente da República, e mais, não há, aqui t<tmbém, além
de Representantes do Congre>so Nacional,
representantes ·aa sociedade civil. Portanto,
trata-se de se- eil.tregar nas mãos do Presidente da República o poder ~Dsoluto 5obre
a vida ou a morte das empresas públicas.
No inciso VI, do art.ll, há outra situação
que me chamã -ã atenção, que é a seguirite:
"A. alienação de açõe-:; a pessoas físlcu-::.
ou jurídicas não nacionais poderá ser li·
mitada a um percentual do capital votan·
te, quando justificado por razões de interesse do Paí!>, a critério d:J Comissão Di'retOra dO Yrograma Nacional de Privati·
-zação,"

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Q Direito Comercial.

Aí substitui

o Sr. Jõsé -Fogãça·-:......-.rortar.to, o critério
para essa decisão, ou seja, para venda das
ações às pe~SõãS físicas :ou jtirídir:as não nacionais, ou seja, aõ capital estrani1~iro, ~ tão-somente da 'ConlíSSão- Diretofa. Fico bastante
preocupado com issD, porque, na verdade,
há setores da economia que são rigorosamente estratégicos, qUe sãO setores que, se domi·
nados por capitais afíenígenã.s, podem, inclusive, quebrar algumas regra.; b<ísicas estratégicas de segurança democrática, de segurança
nacional; de segurança do Estado democrático. Esta é outra preocupação que me assalta
neste momento. lm<lgino que o Congresso
Nacional terá que se debruçar sobre essa
questão com muitâ percu"ciêndil..
---

a

0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHOExatamente, o Congresso Nacional tem que
se debruçar sobre a constitucionalidade, porque, na verdade, aí está havendJ a delegação
já para a prátiCa do ato. Del1~gar-se a lei,
dentro daqueles limites estrdtíssimos da
Constituição, limites que fiem todos entenderam ainda?! Delegar-se a ft:itura da lei;
é alei que vai autorizaros-atos-. f\-í~Já estã.mos
autorizando a prática direta dos atas.
O Sr. Ronan tito - Nobre Senador Cld
Sabóia de Carvalho, V. Ex• me-permite um
aparte?
O SR. CID SÀBÓIA D~E CARVALHO~
Concedo Oaparte a V. EX• com todo o prazer.
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O Sr. Ronan Tito- É um cheque em branco de 60 bilhões de dól<ues, que é o valor
do patrimôniõ líquido das estatais brasileiras.
t um cheque em branco que o Congresso
Nacional está passando para uma Comissão
Diretora, que não sabemos qL.al Comissão
Diretora será eSSa, âe 62 bilhõ~:s de dólares,
que é o valor patrimonial das empresas estatais.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Exatament~.

O Sr. José Fogaça- Veja V. Ex.. , nobre
Senador, não há aqui uma lista das empresas
a serem privatizadas. Se já tivés~emos na Medida Provisória o rol das empre~;as que o Poder Executivo pretende privatizar, poderíamos ou aprovar in totum ou, inclusive, excluir
aquelas que entendemos como estratégicas;
teríamos até fórmulas e meios d': negociação.
Mas, com essa abertura ilimitada-, parecf?~.lll~
muito difícil que o Congresso Nacional aprove de olhos fechados essa autorização plena
e absoluta ao Presidente da F.epública. A
única exceçãp do texto é em relJção_ à Petrobrás, à Petróleo do Brasil S/A, mas as demais
êmprcsas que hoje são geridas pda Petrobrás
não estão aqui protegidas, não t:stão alcance
dessa proteção. Portanto, acho que, se o Congresso Nacional não se debruçar, não refletir,
rião tiver uma ·visãO -crffica e madu.ra dessas
questões, estaremos assinando vários cheques em branco para a desmon1agem do pa·
trimônio do povo brasileiro.
O SR. CID SABÓIA DE CAJiVALHO :..._
Este é uni d<:L~ problemas sobre o qual o Congresso Nacional deve prestar ffiiJita atenção,
sobre o aspecto constitucional e. notadamente, sobre o aspecto éüco, porque a( também
há um aspecto ético da maior importância.
O Sr. Jutahy Magalhães- Pf·imite-me V.

EX" um aparte?

~ SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Só um minu~'?· S~nador Jut;,thy-Magalhães.
Gostaria também de dizer que na Consti·
tuinte fui Presidente- da Subcomissão do Sistema Financeiro Nacional e sei de todas as
preocupações que chegaram ali. autorizadas
preocupações de muitos depoeí1tes ilustres,
como Camillo Calazans, André Franco Montara Filho, nosso saudoso Ministro Marcos
Freire, Carlos Langoni e tanto!; outros que
ali forma levar as suas luzes pan aquela Comissão. Havia ali uma tendência estatizante
que era vista com terror, e havia uma tendência privatizante, absolutamente privatizante,
que também causava estupor. E havia uma
idéia de equil1brio que tefmin1)U -pnidominando nas diretrizes finaís para a elaboração
de uma futura lei diretora do Sistema Financeiro Nacional.
Ao qlie :es-tamos assistindo agora· é uma
coisa interessante, inteiramente nova, é uma
espécie de estatização periódica de um grande volume da moeda nacional, do dinheiro
nacional,_ uma esta._tização pÚiódica, mas
uma estatização. Isso enquanto o govenro fala em privatização! Ele fala em privatizar as

o
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empre.<;a.<;, mas estatiza o dinheiro, por imobilizá-lo à sua ordem, tornando-o indisponível

ao poupador c ao investidor. Ora, há niSso
um fenómeno altamente inovante e_ inesperado, em termos de análise que possa ser
feíta à Vista _d_os__Anais da Constituição da
República. Por<.{ue esSil. matéria, a,<;sim-c-Omõ-

está. não passou nem pela mente de Luíz

Gushiken, que era um dos repre;entantes do
PT na nossa Comissão e, ao mesmo tempo,
um dos mais estatizantes participantes dessa

que, do coOtd.río. o Goveriio ainda fica com
essa possibilidade de desvalorizar o cruzado
coffi relação ao cruzeiro. E isso é da maior
gravidade e chamaria a atenção desta Casa
para meditação. N.:lo estou diztmdo a ninguém: vam-oS ficar contra 9_ Prãno Collor; jamais faria is!'o. Estou apenas dizendo: vamos
exa~i_[].ar o Plano Collor, vamos aperfeiçoálo, vamos tratá-lo com a dignidade de Congressísúi.s; vamos eXercer nossas 3PtidOes "jurisdicionais, por força da nossa (!Ondição de
integrantes do Congresso. Porque, neste Caso, temos a função de nos integrar à feitura
dess.a.s leis e, ao mesmo tempo. de julgar a
posição assumida pela Palácio do Planalto.
Ou.ço_o nobre Senador Jutahy Magalhães,
com muito prazer.

comissão. O nobre Deputado Lu:z Gushiken,
um Deputado de brilhante atuaçào, não apenas nessa Subcomissão, como r1a Comissão
correspondente à ela e em toda a Assembléia
Nacional Constituinte.
Vejam que há nisso uma inovação, um traM
tamento absolutamente novo, que também
tem que ser meditado. Não estou tomando
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Cid
aqui nenhuma posição definitiva, estou apeSabóia de Carvalho, quero, inicia-lmente, panas lembrando alguns pontos, ,;hamando a
rabenizá-lo pelo pronunciamento que vem
atenção para alguns detalhes que me parecem
realizando, como parabenizar, também, os
da maior importância, como, por -exemplo
Senadores José Fogaça e Ronan Tito, por
provocarem da parte de V. Ex" explicações
- antes_de ouvir o Sinador Jtttahy Magalhães-, no momento em que o Estado chega
que são absolutamente necessárias para a
a uma conta corrente, ele chega à disponicompreensão, das Medidas. Veja V. Ex" essa
bilidade mais íntima de um cidadão. Ent<lo,
última Medida, que foi levantada aqui, a
isso quebra toda a credibilida-de je uma casa
questão da privatização. No Senado, votamos
um projet() de lei de minha autoria, fazendo
bancária. Isso é da maior gravíd<Lde, porque,
antigamente, existiam as botijas, existiam as
com-que toào:-; os casos de privatização fossem examinados pelo Congresso; foi aprocaixas secretas, os cofres improvlsados, prinvado pelo Senado por unanimidade. Na Câcipalmente no Nordeste, porque~ o cangaço
era a eterna ameaça e não havia banco, não
mara existe um substitutivo do Deputado
havia onde se guardar o dinheiro.
Joõ.1o_bgrir~n~. qu~_ cria as normas para essa
Hoje, no evoluir dessa Medida, o banco
privatização. E um amplo estudo que abrange
tornou--s-e ·absolutamente inseguro e inconos problemas internacionais de privatização,
fiável, porque o Governo díSJ:iüe da conta
exemplOs dos diversos pafses que já tiveram
bancária. Isso era a última coisa de que_ deve-_ problemas com a privatização nas suas emria dispor o Governo. QUe disponha do overiiresas e,_esse projeto foi levado à equipe
night, que é um dinheiro aplicadc1, que dispoeconómica do Gov_erno Collor,_que, nas connha do investimento a cwto prazo, ainda
versas, disseram que a medida provisória que
bem; mas dispor da caderneta ce poupança
seria baixada o_ seria dentro de:;se aspecto
já começa uma violência e essa violência se
do substitutivo Proposto pelo Deputado João
consuma de um modo muito f(lrte quando
Agripino. Inclusive o di_scurso de ontem ~O
a disposiçã-o é da conta corrente do cidadão,
Presidente Fernando Collor é bem diferente
do que está na Medida Provisória. Esse ase ele limita a retirada nessa conta: Corrente.
Os que receberam salários às vesperas do fepecto levantado pelo grupo vai fa2er com que
chamento dos bancos e ganham mais do que
haja essa privatiZação, vai tornar detiva essa
o que pode ser retirada, estarão çrejudicados
privatização, foge inteiramente às normas
durante 30 dias, inquestionaVelmentC.. E ã
previstas na proposta. Inclusiv~ falta aí apretransferência daiitularidad-e da reserva é uma
sença âo elnpregado da empresa, que, na procoisa muifci p-reOcupante· nessa sistemática. -posta do substitutivo do Deputado João AgriE, ainda, há outra coisa muito pre-ocupante,
pino, teria direito até a 10% das ações dessas
que é__o_Govemo retornar à moeda, o cruzeiempresas. E não há nenhum representante
do empregado, não há nenhum representante
ro, mas manter os depósitos do Banco Central com o nome de cruzado, o que deixa
da área empresarial, não há nenhum repreo Governo inteiramente à vontade, para,
sentante da Câmara e do Senado. Então, seamanhã, desvalorizar o cruzado com relação
ria, como disse o Senador Ronan Tito, passar
ao cruzeiro, e esse suposto investimento comum cheque em branco, no valor d\: 73 bilhões
pulsório.-irlvestimento obrigatóÍ"io, a que tode dólares, sem sabermos a quem. Isso é inados foram levados, poderá esvari-se só na
dimissível. Quando se fala aqui 1~m aperfeicomparação do_ cruzado novo, que ficou veçoar as medidas que são propostas, é exatalho _com o cruzeiro, que era absoleto e ficou
mente para questões como essas. V. Ex~ tem
novo._
ffi()Strado vários equívocos de ord.~rn jurídica
Então, isso será um tratamento a ser muito
que estão sendo praticados nessa Medida proobservado pelo Congresso Nacional. Até
posta. Sei da dificuldade do Congresso em
acho que só deveria existir o cruzeiro, que
deixar de atender a uma dessas Me;: didas, pela
tudo deveria ser convertido em cruzeiro, mespreliminar da inconstitucionalidade. V. Ex•,
mo a parte retida pelo Banco Central, mesmo
com o seu espírito juiídico, sente Cificuldades
a parte apreendida pelo Banco Central, porde não falar na inconstituciOrialid~de existen-
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te. Então, Sr. _Senãdor, vejo corr -felicidade
que, hoje, o Senado passou a tarde inteira
di_scuti_ndo essas questões que estão ~endo tra·
zidas ao exame do Congresso Nacional. Este
é o nosso papel, levantar essas qu.~stões para
exame_detodos os Srs. Coilgr_essislas, e fazermos as- modificações necessárias ao aperfeiçoamento do Plano, para o qual todos nós
batemos Pl.lllllas e queremos que obtenha éxi·
to. Quando se fala em sentar sobre 115 bi·
lhões de dólares, corno foi esse confisco dos
recursos, sabemos que essa estatização do di·
nheiro vai ser Utilizada, logicamente, em benefício de urna política, poderia até dizer de
uma política eleitoral.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOOuvi V. Ex" com muita atenção e gostaria
de lembrar aqui um filósofo que foi muito
importante nos meus estudos iniciais, aquele
que negava o direito e que acredi1ava no dever, Augusto Comte~_Mas tão exdrúxula é
a vida que o Direito tem duas escola-, positi·
vistas. Uma positivista, por se ba1;ear no Direito Positivo, no DireitO escrito, e outra es·
cola positivista, porque procura aplicar ao
~DiYeit<fa ffiosofia de Augusto Comte.
A filosofia de Augusto Comte ·:em alguns
p-rincípios interssantíssimos, corr.o "prever
para prover", que é básico na sua linha de
conduta. E outro princípio, que é urna advertência que há no decurso de sua obra, quando
ele diz: "se partirmos de um por:to errado,
necessariamente chegaremos a um ponto incerto".
Por isso. parodíando o mestre Francês. não
acredito yue, se partindo de medidas de for·
ça, Cheguemos ao direito; não acr1~dito! Não
acredito, se vamos partir inconstitucionalrnente para chegarmos à cons2.gração da
Constituição que há pouco fizemos. Não, não
posso acreditar; só posso acreditar no respeito conStitucional se todos os atas C·Jnstitucionalme-nte começain com absoluto respeito à
Constituição, do contrário não é possível.
Eu poderia aqui falar ainda mui·:o, porque
muitas coisas me movem hoje, e o meu discurso, por obra e graça do meu gmnde L(der
Ronan Tito, tomou outro rumo. Mas eu ia
falar, inclusive, sobre a alienação dos imóveis
funcionaiS, uma coisa que, também, me procupa, no momento em qUe se tem que analisar o poder aquisitivo do funcionário púbHco
e no momento em que sabemos que esse poder aquisítivo do funcionário públk:o que mora ·em Brasília foi afetado pela indisponibilidade de suas poupanças e dos seus possíveis
investimentOs, isso me- cria um-ffif.:do, Senador Jutahy Magalhães, Senador Mauro Benevides. Senaôores que aqui estão presentes;
isso me cria o medo muito grande de que,
de repente, os bens que são do Estado, para
que sejam funcíoõais, amanhã- continUem
OCupados-por funCionários públicos, que estarão pagando pesados aluguéis, a(ls homens
ricos de Brasília, ao grande empre~mriado de
Brasília, que poderá adquirir esses imóveis,
ante a impotecialidade, absoluta, do funcioM
nário público, quase que inútil para a aquisi-
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ção, se analisarmos a medida provisória correspondente.

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex•
um aparte, Senador Cid Sabóia de Carvalho.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCom todo o prazer, Senador Mauro Benevides.
O SR. Mauro Benevides- Nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho, durante roda a tarde
de hoje o Senado Federal discutiu as medidas
provisórias do Presidente Fernan:lo Collor
de Mello com aquele senso de responsabilidade em função do mandato que aqui encarnamos na condição de Representantes do povo cearense. Isso ocorreu nos pronunciamentos dos Senadores Jutahy Magalhães, Jamil
Haddad, nos apartes dos eminentes Seriadores Ronan Tito, José Fogaçal Jutahy Magalhães, conduzindo V. Ex• a rumos dt: interpretação de Direito Constitucional, d~· processo
legislativo, para que o Congresso, t! não apenas o Senado, o Congresso, sobretudo, soubesse posicionar-se diante dessas 22 medidas
provisórias, ou 23. enc'aininhadas ·pelo pri~
melro mandatário do País. V. Ex•, que participou da elaboração da Carta Magna no Capítulo pertinente ao Processo Legislativo, sabe
muito bem que, ao substituirmoS o decreto
legislativo inquinado daquele auúiritarismo
exagerado, introduzimos a medida provis6~
ria, inspirando-nos no Direito italiano, onde
este instituto é adequadamente utilizado no
processo legislativo daquela grande nação européia. Pois bem, chegamos a nos insurgir
contra aquela pie tora de medidas provisórias
do Governo do Presidente José Sarney, cento
e quarenta e tantas medidas provisórias,
achando que o objetivo do legislador constituinte era evitar qualquer tipo de apreciação
açodada do Congresso ou, então d~· sua marginalização, como _o caso do decreto-Lei,
quando apenas nos limitávamos a aprová-lo
ou rejeitá-lo,-e agora, estamo-nos defrontando com a medida provisória,_que, no primeiro
dia do seu Governo, o Presidente Collor de
Mello entendeu de editar 22 para apreciação
pelo Congresso Nacional. Sabe V. Ex•, sabem
os eminentes Srs. Senadores que a medida
provisória terá que. iffiediatamenil!, se"r admitida dentro daqueles pressupostos básicos
da relevância e da urgência previsto~ na Constituição. Fica, então, uma- dúvida:- Súá que
todas essas matérias objeto das medidas pro~
visórias teriam que ser necessariam~·nte privilegiadas por esse rito urgentíssimo de apreciação em trinta dias? Em 48 horas. sabe V.
Ex• ~ teremos de nos pronUnciar sobre a admissibilidade de cada uma dessas medidas,
para, em seguida, apreciarmos a sua constitucionalidade e o seu mérito. Muitas d.~ssas propostas do Senhor Presidente Fernando Collor
de :Mello já tinham :>ido sübmeti~as ao Congresso Nacional. Extinção de enipresas, de
sociedades de economia mista, de órgão da
administração indireta, tudo isso já havia sido
examinado, com manifestaç.ãO do Congresso
brasileirO, ãinda na: Passada -Ãdinip.Ístiação.
E agora, nobre Senador Cid Sabóia de Caivalho, o Senador José Fogaça, ao apartear V.

Ex", cham::.~va a atenção para a extinção de
numerosas entidades da administração indireta. Terfamos condições, exatamente dentro
daquela processualística prevista para a medida provisória, teríamos condições de, _em
trinta dias, apreciar a extinção dessas empresas? Se essa eXtinção atendia, de fato. ao
interesse público? Se não iríamos desfalcar
a máquina administrativa federal de órgão
da maior importânCia, como foi o caso da
Portobrás, destacada, há poucos instantes,
pelo Senador Jamil Haddad? Todas essas dúvidas, eminente Senador, remanecem no nosso espírito, e o _debate da tarde de hoje nos
permitirá, a nós Senadores, reflet.ir detidamente sobre todas essas matérias. Se for o
caso, aprovemos a medida provisória. Se essas matéria ensejarem, por necessidade visível, flagrante, palpável, um exame mais acurado, que õ Congresso Nacional saiba, com
inie-nsã. respons~bilidade; posicionar-se diante de todas elas.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOMuito obrigado, nobre Senador Mauro Berrevides
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador, gostaria de fazer uma leitura.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex' um
aparte?:.·

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Ouço V. Ex·· com prazer.

b Sr. R0Dan Tito- Ai)éi-ws para dar uma
explicação a V. Ex" Gostaria de permanecer,
aqui, debatendo, sem tempo para terminar,
porque, a meu ver. trata-se de um filão inesgotável. Devo a V. Ex·. companheiro de Bancada, a quem prezo e· e-stimo, uma explicação
por que vem este Senador estulto em Direito,
que não entende nada de direito, fazer perguntas. Quero explicar o porquê das minha<>
perguntas. No~re Senador, todas as vezes em
que se fere o Estado de Direito, a História
nos tem mostrado que o início é um e o fim
é outro completamente diferente. Não estou
queree_do compara!~-P~e__sjd~nt~_ Çollor com
ninguem que vou citar aqui. Porém, lembramo-nos bem de que Adolf Hitler invadiu a
Polônia em nome da paz. Tivemos, aqui, a
dita revolução, o golpe de 64, dizendo que
estava intervii:ldo no processo, no Estado de
Direito, para preservar a democracia, para
preservar o Estado de Direito e para preservar a livre iniciativa. Feriram~se os três. Nessas horas gosto muito de buscar inspiração
e até esclarecimento nos artistas- os artistas
são capazes de enxergar à nossa frente. Há
um extra-ordinário filme, -que penso todos
aqui o assistiram sobre o julgamento de Nuremberg, no·qual quem sentava no bancO dos
réüs era Yan Jennings; justamente o Minisrro
da Justiça da Alemanha nazista. No decorrer
do processo for~m mostrados todos os crimes
comet!~os cõffi ã.. ·cõnivênCia e com a cumplicidade do Poder Judiciário _alemão. Dada a
iSe.nção com que-·se -OOn.duziu todO _o tempo
o Ju_iz de Direi,to, ffials ta~âe õ ·Ministro da
Justiça, que se Coinprometera a em nenhum
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momento intervir ou fazer qualquer dccl<Jra·
ção. foi ao Juiz e disse: - Sr. Juiz. devo
confessar a V. Ex• que nuncu soube que a
coisa tinha chegado <JOnde chegou. Ao que
o Juiz respondeu para ele. ato contínuo:As coisas chegaram aonde chegaram, Sr. Ministro, no dia e-m que V. Ex·' arranhou o Estado de Direito, no di<J em que o primeiro inocente foi condenado para servir ao sistema.
Não podemos.e V. Ex·' sabe bem disso, arranhar o E!'!t<Jdo de Direito sob qualquer pretexto, porque, quando começamos a arranhar
o Estado de Direito. não sabemos as conseqüências finais. Agradeço a V. Ex• a aula
de Direito que deu, aqui, nesta tarde. justificando-me pela inquirição que fiz a V. Ex",
que para mim foi altamente esclarecedora.
Muito obrigado.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOAgradeço a V. Ex·'.
O Sr. Jutahy Magalhães -Senador. queria
apenas ler um documento para V. Ex·' e para
a Casa.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOPois não. muito obrígado.
O·Sr. Jutahy Magalhães- Ê um documento interessante ao debate que V. Ex" está
provocando:

"GAZETA DF. ALAGOAS
Maceió, terça-feira,l6 de agosto de 1988

Gover-nador pede ao Presidente que
mantenha Embrater
Destacando a impÕrtãOcia da Embrater-Empresa Brasileira de Extensão Rural. para o desenvolvimento e modernização do campo e, por conseguinte,
sua contribuição para a produção agrícola, o Governador Fernando Collor de
Mello enviou telex ao Presidente José
Sarney, solicitando que o órgão não seja
extinto.
No telex, o governador lembra a luta
que -vem sendo travada pelos trabalhadores da empresa, cientistas e pelo sistema· agropecuário nacional diante da
ameaça de extinção da Embrater que,
se consumada e segundo frisa "lesa os
interesses da Pátria". Abaixo a íntegra
do telex:
"Governo do Estado de A lagoas associa-se à IU:ta do sistema agropecuário na·
cional, da comunidade cientffica, da -sociedade civil e dos trabalhadores da Empresa Brasileira de Extensão Rural.
(Embrater), diante da ameaça de extinção que paira sobre esse órgão, que tem
prestado ao País, no longo de sua história, a mais relevante contribuição ao de_s:~volv~mento. à ,mo_de:,nização e consequentemente a produçao no campo em
atendimento à vocação agrícola do BrasiL os brasileiros de Alagoas esperam
que não seja consumada essa ameaça,
que lesa os interesses da Pátria."
.Quem tem áiúi.o? O" Gov"e:rnador Fernando Collor ou o Presidente Fernando Collor?
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -

Muito obrigado a V. Ex" por esse aditivo.
Mas quero dizer, finalizando o meu discur-

so, que entendo que o Senhor Presidc.itte Fernando Collor nãO tem apenas o direito, SuãExcelência tem o dever de declarar esta guerra à inflação, de lutar para repor o Brasil
na melhor situação diante das outras Nações.
Sua Excelência tem razão em pugnar por toda
e qualquer moralidade_, Sua Exceléncia tem

todas as razões que o assistem, mas deve escolher o se_u instrumental do bojo da própria
Constituição Federal. Em nenhum momento
ela pode ser ferida, excedida ou substituída.
Temo, neste momento, Srs. Senadores, pe-

la economia popular, que não se acredite
mais na poupança;· eu temo pelos bancos;
eu temo pela sociedade brasileira, se esse im~
pacto que foi produzido não resultar bem.
Temo pela paz interna deste País. Tenfi.o
muito medo que estejamos a proceder aos
moldes recomendáveis no exterior e não absolutamente recomendáveis internamente
em nosso País. Temo que estes sejam senti~
mentos mais estranhos do que lídimos senti~
mentos da Pátria, sentimentos do próprio po-

vo.
Sabemos como o- nosso povo não é dado
à violência e acredito que esse Plano tem,
sim, algumas violências, inclusive pelo desemprego, que me contrista. Sou um homem
que, por formação, r:· 1 gosta de ver o!iesemprego e tenho meclv lJ .' esteja havendo a
contradição govern..:.ncia .. ! no momento em
que Sua Excelência pede aos empresários:
"Não demitam", e demite no setor público.
Tenho muito medo dessa contradição, porque a dem• ·~racia não é contraditória. Tenho
muito medo 11a diminuição do Estado, se essa
diminuiçáo não at<'nde âs recomendações democráticas.
Sabemos que na atual filos( ,.. Jo Governo
entende~se que o Estado d(
recolher-se,
o Estado deve dimin:... st:. Não é que ele
seja diminuído, _ele deve diminuir-se. Mas é
nesse momento exato, no ,.wmcnto c 1 que
faz essa afirmativa da privatização que_ J Go·
vemo se torna altamente dirigente, e, t;uando
pensa em privatizar órgãos e demitir , .ssoas
e demitir cidadões., ele p~lSSa a dirigir-a economia, ele passa a dirigir exJ.tamente a econo~
mia, estatizando a moeda ::tpreendendo a
moeda, seqüestrando a moeda, aniquilando
o horizonte de poupadores e de empreendedores.
Eu temo, esto_u temendo uma série de coisas, mas não temeria nada se tudo estivesse
nos limites da rt1nstituição. Os meus temores
estão f>xatament~.. naquilo que excede a Constituição, naqUilo quf' é maior do que a Constituição, porque nem a personalidade_ do Presidente tem o direito de ser maior do que a
Carta Constitucional, nada pode ser maior
do que a Constituição num país democrático.
Sei que é fácil dizer que isso é bobagem.
O que vale o Direito? O que v-ale a Constituição? Isso é crise, isso passa, depois nós
voltamos. Não, não há caminho de volta do
descumprimento constitucional, as lesões são
tão graves que não há como sanar isso depois.

O Sr. José Fõgaça- Pennite V. Ex· um
aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-

OU.Ço0V.- EX· já no final d-0 meu -pronuncia~
menta.
O Sr. Jo~é Fogaça- Nobre Senadm Cid
Sabúia.de. Carviúho, o alerta que V. Ex" faz,
os problemas que V. Ex' aponta de tal_ modo
noS-alannam, de tal modo nos assustam, que
e v vou fazer um novo aparte.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOOuço V. Ex· com riluitb prazer.

O Sr. José Fogaça- Se parece que a Medida Provisória foge a natureza do pmcesso
legislatiVo cabível nesses casos, creio que talvez a úníca safda que venha a ter esta Casa,
o Congresso Nacional, Seja a de elaborar um
prOjeto de lei, possivelmente com o inesmo
teor da Medida Provisória que trata da aplicação de penas à conduta criminal, para que
náo venhamos a violar esse princCpio constitu·
cional. Temos que ter criatividade e imaginação c·,-quertnãbe, aqui, nesta Casa, tapar
os furos, emendar os lapsos que foram deixados, a meu ver, pela pressa, pelo afogadilho
com que as decisões foram tomadas no âmbito do Executivo. TáJYêZ fOsse a única solu~
ção, que, em regline· de urgência urgentís~
sima, por iniciativa das Lideranças dos Partidos Políticos com assento em uma das Casas,
déssemoS tramitação a um projetO de lei ordi·
nária que reproduzisse pelo menos o tt:or da
Medida Provisória. Aprovado em regime de
urgência urgentíssima, talvez conseguís~emos
pelo menos livrar este eivo de inconstitucionalidade com que vem marcada a Medida
Provisória. Digo isso exatamente no mo:~men·
to em.que V. EX" levanta a questão da credibilidade das instifuiÇàes. Sou um hom~~m de
fOrnlação socialista. Minha formação polltica
não tem, evidentemente, _a mesma origem
da formação política do Senhor Presidente
da__ República. Mas estranho que Sua Excelência não conheça as leis naturais do capita·
lismo,.e..uma das leis básicas do capitnlismo
o capital tem asas_e é um animal selvagem.
Quando se desmontam os instrumentos de
cOnfiabilidade dos attvos financeiros, c- capi·
tal cone para outros lugares e; inclusive, atra·
vessa fronteiras, não se submete à palavra
do dono como animais domésticos. O trabalho é um animal doméstico e se condidona,
mas o capital não é. E se_ a credibilidade na
caderneta de poupança for quebrada, tenha
certeza V. E.x• de que esse instrumento, esse
atívo nunca mais retõrna ao conCeito po;)lllar.
O Governo terá que criar outro outro, p::~rque
esse morreu na credibilidade e na con5ança
pública. O exemplo recente da Argentina está a nos demonstrar isto, é uma lição c!xem-plar. Lá, o Presidente Carlos Menem transformou os ativos financeiros de Curto prazo
em bónus de exportação alongados para um
perfil de 10 anos. A reação da sociedade argentina, naquele momento, foi passivo, mas
de profunda estupefação. Passados alguns
meses, quando esses setores detentores do
capital, que nós chamamos deu~ animal sei-

vagem, não doméstico, que t.em asas e que
voa para onde quiser, quando novamente_ se
liquifizeram do ponto de vista financeiro, ou
seja, quando voltaram a ser líquidos, esses
setores não mais acreditaram nos títulos públicos do Go~erno. E, três meses dep::ds, o
Presidente Carlos Menem foi ao setor priva~
do pedir fínanciamento para o déficit do setor
público. E o setor privado se negou, de tal
sorte que ele tev~_ que elevar o patamar de
juros para mais de 200 por cento depois do
sétimo mês de Governo, quando aparentemente já tinha debelado a inflação. Entrou
numa espiral de descontrole tal, que ontem
- ou anteontem - 70 mil pessoas saíram
às ruas para pedir a queda do Presidente eleito pela maioria do voto há 7 meses. Há mecanismos, há instrumentos, há instituições desse sistema capitalista que os socialistas_ não
teriam coragem de mexer, até porque; não
estão ao alcance da lei e não estão ao alcance
da vontade do Estado. O capital é um animal
selvagem, tem asas e voa. E o que aconteceu
na Argentina foi exemplar, o capital voou
para o dólar e, em algumas áreas da pOupança
popular, voou diretamente para o consumo
ou para os atívos reais, como apartamentoS
ou bens de consumo duráveis. De modo que
fic.o estranhando a natureza da decisão que
levou a tudo isso, porque, se dentro de 5
ou 6 meses no Brasil, os detentores de capital,
os investidores voltarem a liquefazer, voltarem a ser líquidos - e isto acontecerá num
prazo de 4 a 5 meses - , eles não fráo mais
comprar títulos públicos. E se o déficit do
Governo persistir, ele não terá rigorosamente
como se financiar. Daí por que_eu tenho profundas iildagações, eu tenho as mesmas dificuldades que tem V. Ex• para entender todo
o jogo complexo que está por trás disso. E
mais: nenhum o_utro futuro Governo poderá
usar dessas instituições, porque elas estão rigorosamente destruídas na confiança popular; significa que este Governo destruiu para
si e para os demais Governos futuros que
a Nação venha a eleger. Então, fico eu com
esta indagação, fico .eu com esta perplexidade, fico eu com esta pergunta. Tenho certeza de que V. EX'' também tem a mesma pergunta, a mesma indagação e a mesma perplexidade. Daqui a 5 meses todos estaremos a
cavaleiro da situação, talvez com muito mais
elementos para analisá-la; por enquanto, o
que fica no ar é um ponto de interrogação.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOObrigado a V. E:r Já ~stou encerrando ...

O Sr. Meira Filho- Permite V. Ex" um
aparte? Serei 1 muito rápido, se V. Ex' permitir.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOOuço V. Ex· com muito prazer. Muito obrigado pela generosidade de me apartear
O Sr. Meira filho- Meu caro Senador,
como ainda há pouco enfatizou o Líder Ronam tito, V. Ex', nesta tarde quase noite,
nos dá uma aula sobre o Direito que V. Ex~
domina tão bem. Limito-me a enfocar alguns
aspectos sobre os quais não foram tecidas
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considerações. Caso o Congresso naci,Jnal,

Senador, tome a decisão de não aprovar o
plano Collor, assumirá, sem dúvida perante
a Nação, a grave responsabilidade de apresentar, com a nresmá urgência e impacto do
Plano, uma solução melhor para a grave crise
económica do Brasil. no meu entendimimto.
Na verdade, à luz da· opinião e discussão dos

que conhecem a fundo o assunto, o Plano
Collor, em seu conjunto económico-financeiro. chega a ser perfeito, cjuaildo se propõe
a derrubar a terrível inflação que assola o

nosso País. No que diz respeito, também no
meu entendimento, ao seu aspecto com>titucional, entendo que o Plano, além da credibilidade e_ responsabilidade de um Presidente
eleito pela maioria do povo brasildro, tem
ainda a garantia da alta competência dt: um
constituinte que foi o Relator-Geral da Assembléia Nacional Constituinte, que aprovou
a Constituição de 1988, o atUal Ministro da
Justiça, Deputado Bernardo Cabral. Outro
aspecto que me deixa tranqüilo, c que faço
questão de enfatizar Oeste instante: do mesmo modo que esse Plano Collor estâ encontrando credibilidade, com certeza não faltará
a indispensável sensibilidade no seu acompanhamento. É _evidente que haverá distorções
e erros- porque a perfeição, no meu entendimento, está numa cruz -que deverão ser
corrigidos. Era o que tinha a dizer a V. Ex•.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOOuvi as ponderações de V. Ex', e até diria
que, realmente_, é uma tranqüilidade a presença do· Deputado Bernardo Cabral c.:1mo
Ministro da Justiça. E estou torcendo que
não tenha sido S. Ex• que comCteu esses equívocos, que os conserte e que até nos peça
de volta o texto que aqui chegou, de ~ada
uma dessas Medidas, para que S. Ex• po:1ha,
ali. a presença do ex-Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil e, corn mais razão,
a marca do Relator da Assembléia Nacional
Constituinte, porque essas medidas provisórias vieram sem esses dois selos do no55o querido Companheiro Bernardo CabraL Afianço
isso a V. EX".
Quero também dizer, ao finai do meu discurso, que ouvi o aparte de V. EX" com muita
atenção, muito embora teri-há-dêsvíãdo a minha miopia para este recorte de jornal, que
levaria o meu discurso a outro horizonte, que
já não quero alcançar neste adiantado da hora.
Firmo, por fim, o pensamento de que é
lamentável que o bicameralismo brasileiro
venha sendo afetado, desde o Governo Sarney, e se alongue _essa ferida até o pres<:rlte
momento, quando a funcionalidade da Câmara e do Senado, por força das m~didas
provisórias, vem sendo substituída pela alta
incidência das mesmas, levando a crer ao País
que aqui nesta terra, com fundada razão, talvez, tudo é urgente, tudo é relevante, tudo
tem essas duas qualidades exigidas da própria
Carta para justificação da medida. Medida
provisória era para ter uso moderado - era
o pensamento do Legislador. No entanto,
vem tendo uso ordinário, quando da exece-

çáo se faz a regra; no desprezo - repito da bicameralidade brasíleira, tradicional e
necessária nesta República, e instrumental
de sua ·democracia.
Agradeço aos nobres senadores que me
apartearam, e tomo isto como homenagem
à minha modesta presença nesta tribt.na.
(Muito Bem! Palmas)
Duranre o discurso do Sr. Cid Sabóia
de Carvalho, _o~!· I:_ompeu de~So,'.lSa,
3" Secretário: deiXa a cadeira da presidência~ que é ocupada pelo Sr. Antônio
~uiz Mara. Suplmte de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz M2.ya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.

O SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN.
proriu-ncía o segUinte discUrso) - Sr. presidente, srs. Senadores, tenho a honra de co~
municar a esta Casa a posse do jornaltsta
Paulo Macedo como Secretário da Cultura
e Turismo de Natal, O novo Secretário é um
dos mais brilhantes nomes da cultura potiguar, há anos exercendo suas funções prdissionais n_os jornais O Diário de Natal t! O
Poti,tendo colocado a -disposição de vários
governos sua experiê"nêia nos se tores cultural
e turístico, exercendo as presidências da Fundação José Augusto e da Norte!.
No campo da Cultura, o ilu-stre secretürio
considera prioridades a revitalização do bair·
to da Ribeira, reconstituindo a sua vida no
aspecto sócio-cultural. e a preservação do
acervo arquitetónico, artístico e hiStórico em
fase de_ desaparecimento. No setor turístico,
admite· o jornalista Paulo Macedo a necessidade de um Plano Diretor no qual se estabeleçam zonas adequadas de equipamentos e
serviços, evitando-se continuar o desordenamento existente no litoral sul e litoral norte.
Por considerar de grande importância para
o Estado do Rio Grande do Norte, peço,
Sr. Presidente o registro de seu pronundamentõ,-'a se_gutr, nQs Anais desta Casa:
~·Q_~vv confessar. inicialmente. a· hon·
ru Ju Convocação que- me fez a Exm'
Sr" Preft!ita-Wi!ma Maia, cünfiando-me
a Jifícil mas fecunda mis.sáo di.! dirigir
a Secretaria da Cultura e Turismo de
Natal.
Para que não possa parecer romantismo· de minha parte nem pairem düvidas em torno do convocado, afirmo ~os
suir entusiasmo para o desempenho da
dupla tarefa, cujo êxito depende tanto
da Sr Prefeita da Capital, como de mim
e de quantos estão engajados nos dois
segmentos, agora: em responsabilidade
de um só órgão.
Permitam-me os circunstantes recordar que, há _três décadas, milito ta:1to
na cultura como no turismo. Na cultura,
assinalo a minha contribuição através da
imprensa, divulgando, de modo sistemático, as manifestações de inteligência e
criatividade. a partir de uma coluna cHária, na_década de 60, );obre Arte_e Culto·
ra, no Jornal de Natal. A partir, també 01,
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da valorização dos seus Agentes, quer
nas artes plásticas, na produção editorial, no incentivo ao teatro e à dança,
na revitalização do folclore. Ou, ain.ja,
no Instituto Histórico e Geográfi::o,
Academia de Letras, Conselho Estadual
de Cultura, entidades que me deram assento, através dos quais tenho conseguido ampliar a minha contribuição.
Na Presidência da Cultura do Estado,_
no que diz respeíto só ao município de
Natal, tive a oportunidade de iniciar um
trabalho que espero continuar, agora, na
Prefeitura. É lícito recordar o Memotial
Câmara Cascudo~ Criação e renovação
de bibliotecas públicas, criação e funcionamento da Casa do Produtor Cultural.
No outro campo, isto é, o de Turismo,
atuei como Secretário Municipal e, no
Estado como Diretor da Emproturn e
Presdiente da Norte!, depois de fa:~er
cursos de especialização no País e no ·~X
terior.
Considero como ações viáveis, no
campo da Cultura:
* a revitalização do bairro da Ribeira,
reconstituindo a sua vida no aspecto -;ócio-cultural, a partir do porto, e que al(:m
de suas novas instalações que ê assunto
inerno e técnico, precisa de prestação
de serviços como agenciamen(o financeiro, consultaria em exportação;
* Por outro lado, o bairro deve restaurar seus monumentos semi·destrufdos,
reativar o marco indicador norte da cidade, fincando nos primeiros momentos da
·colonização;
* Preservar o acervo arquitetônico,
artfstico e hístórico em fase de_desaparecimento;
"' recuperar os relógios de rua, importados da Europa na década de 30.
É indispensável providenciar a relocalização e a restauração, de peças nwas
vindas para Natal, como, por exemplo,
bancos e estátuas suíços e frances_es;
*--aposição de pli3cas alusivas a epi~.ó
dios históricos e culturais, ligando e~.ta
cidade ao mundo e a história u_n_ivers<~L
* A Ribeira precisa se compor cc•m
Santos Reis, na história e na cultura. Na
Limpa, o ade vivem os Patronos da Ckb·
de, os Reis Magos, também regbtra o
singular episódio do encontro dos Presidentes Getúlio Vargas e Franklin Dela,
no Roosevelt em funo:;áo da II Guerra
Mundial.
* Há que enfatizar nesse alinhamento
de idéias e propósito~ a criação do Cen·
tro de Memória de Natal no 4ual ~r.:t :i.O
fixadas a história e a cultura da cidade,
desde a _construção do Forte, primeiro
traço humano aqui assinalado e que precedeu à fundação da cidade: as primeiras
ações comunitárias de Dom Mascare·
nhas homem que, na condição de fundador de Natal, até hoje não recebeu una
homenagem condigna.
Os que chegam aqui, de passagem <JU
para ficar, precisam saber das origens,
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da histúri<i, da vida da cidade e a preM:r·

vação de sua memória não pode ser adiada.

"' A cidade precisa ter o seu plano editorial, possibilitando prestígio e valorização aos seus escritores e poeta<;, assim
como devem ser incentiv-ados os pintores, os artesão, os que criarii e fazem
música e dança.
* É indispensável que se defina o Património Cultural e natural de Natal, a
partir dos fatos especiaiS, obras de homens e mulheres associadas à natureza;
Que sejam criadas zonas de valor
arqueológico. histórico. estético. ctno16·
gico ou antropológico.
* A Prefeitura precisa promover a
continuação do registro de fatos que o
Mestre Luiz da Câmara Cascudo produziu, em obra monumental, até a década
de 40, que foi a história da Cidade do
Natal. Daí, até agora, abriu-se um hiato,
difícil de ser entendido pelas futuras gerações.
* O folclore carece de cuidados especiais e- imediatos. As caracterizações musical e coreográfica reproduzidas por herança dos nossos antepassados e mantidas no processo histórico desde a colo·
nização, não chegam ou chegam com di·
ficuldade aos salões e a midia eletrónka,
ao contrário do que ocorre com a músl::aerudita. é válido lembrar neste momento as mazurcas coceiras que Mozart incorporou ao erudito, assim como as valsas dos terreiros e senzalas que Chopin
adotou. Q_ poder público pode e de'le
salvar estas e outras formas .de manifestação do espírito criativo do povo.
Depois de elencar algumas das muitas
ações necessárias na área de cultura, vamos às ações que podem ser eferivadas
na área do turismo.
* Antes de tudo constata-se a necessidade de um Plano Diretor de Turismo
no qual se estabdeçam zonas adequadas
de equipamentos e serviços, evitaildo-~e
continuar o desordenamento existente
na urbe, no litoral sul e no litoral norte.
* A transformação d_o_ rio Potengi em
unidade de referéncía e utilização, a patir da sua iluminação, embarcações de
transporte modernos para travessia e
passeios de lazer, transporte misto de
passageiros de carga, padrão ferry-bo< t.
* Uma legislação específica de incentivo físcal ao investidor turístico.
* Criação de uma delegacia de Polícia
para o atendimento exclusivo a turistas
., K", uma vez assaltados, ou roubadr)S
ou mole~tados, tenham direitoS e tratamentos de visitantes e hOspedes.
"' Instalaç~o da Casa do Turista onde
os visitantes. possam receber informações sobre p0nros de interesse turístico
e cultural, possam também reclamar
quanto a exploração e_ adversidades encontradas na cidade.
"' Edifh:~ção de um monumento com
os trê-c: Rei·· Magos, patronos da Cídade,

em local, o mais elevado possível, cons:ituindo-se no símbolo visual e. históricoc;.ultural mais expressivo de Natal.
* Criação de uma Casa de Espetáculos para a realização de eventos teatrais,
musicais, vo_cais e sociais, ·assim como
palestras, lançamento de livros e reJnlões de serviços e lazer.
"' Localização de painéis luminosos à
margem esquerda do Rio Potengi, indicadores comerciais, industriais e cultJrais.
* Campanha em faVor da ampliaçáo
da estação de passageiros do aeropor·:o
.civil e a promoção de sua classe para
primeira categoria, levando em consideração os serviços por ele prestados na
defesa dos princípios de liberdade _dos
povos ocidentais, durante a II Guen·a
Mundial, e a condição de sua proxirr:idade com os continentes europeu e africano.
Realização--de cursos permanentes
visando a melhoria dos que se dedicam
ao setor.
Realização. _em 1990, de seís Noites Natalenses em cidades diferentes do
País, consideradas pólos-emissores, valendo-se de oportunidades em que sejam
realizados congressos, feiras ou exposi--Ções.
Aliança _de_ trabalho de esforço e
união- nas diretrizes entre Prefeitura do
Natal e empresariado privado turístico,
poder público e iniciativa privada, caminhando de mãos dadas na busca de objetivos comuns. A-liança também com a
Emproturn.
* Quero ainda lembrar que, por seu
próprio nome. Natal é a _cidade da consw
tante celebração do nascimento de Cristo. Portanto, a partir do próximo ciclo
de festas de fim de ano, é indispensável
que se dê ênfase aos festejos tradicionais
-e específicos da época com suac; características populares que constituam uma
verdadeira liturgia da cultura e da devoção.
-Há muita coisa a fazer. É preciso começar. Agradecera Deus adádiva_divina
que é esta cidade com sol e turismo, com
Eierez-as- õatUrais imensuràveis e potencialidades em sua iniioria- carecendo" de
- aparelfiãtriento.
Cá__d_anatalense é um Agente de Valorização de sua cidade. Seja jovem, seja
adulto, a participação de todos se impõe,
no sentido de cultivar e preservar os bens
culturais de um povo. A cultura é produto do homem, constituído para ele e em
seu benefício. Igualmente, o turismo é
parte integrante da ação cultural, que
dislirigiie-eiâerififiCa uma comunidade,
exemplo disso é a própria Europa.
Parto para uma jornada de trabalho
que entendo infinita, exaustiva até, mas
compensadora e fecunda pelos benefícios que trará.
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Bu~caremos t:stímulo e apoio em
toda parte. diuturnamente, obstinadamente.
Acredito em Nata_] pela sua vocação
turística e t.í-nica para produzir a sustentação económica. Acredito na Prefeita Wilma Maia, corajosa, competente, lúcida, realizadora.
A mensagem que Sua Excelência apresentou à Câmara, na semana passada.
devia orgulhar até seus adversários.
Deu-m_e: a certeza de urna promissora administração.
Espero e confio na su_a ajiJ-da. Creio __
na ajuda de todos para poder cumprir
satisfatoriamente a missão comum do
serviço edificante que poderá fazer de
Natal objetivo de construção d_e nossa
própria existência."

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENT€ (António Luiz Maya)
-Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
I

PROJETO DE LEI DO DF
N'' 8, DE 1990
(Em regime de urgéncia, nos- termos· do
art. 336,_ c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do DF O'·' 8, de 1990, de iniciativa do
Oovernador do Distrito Federal, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o limite de NCz$ 5.1~7.953.000,00
(cinco bilhões, cento e oitenta e sete milhões,
novecentos e cinqüenta e oito mil cruzados
novos) e dá outras providências, tendo
PARECER. proferido em Plenário, d:.t Comissão
-do Distrito Federal, favorável ao projeto, com as Emendas que apresenta de n'·'" 1
a3-DF.
.
2

PROJETO DE RESOLUÇÃO.
N'' 2, DE 1990
(Em regline de urgéncia, nos termos do
art. 336, c~ do Regimento Interno)
Votáção, em turno único, dei Projeto de
Resolução n" 2, de 1990, de autoria do Senador Odacir Soares e outros Senhore::. Senadores, que alte~a o Título IV do Regimento
Interno do Senado Federal, tendo
PARECERES, proferidos em Plenário,
das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa·
vorável ao projeto e ao sub~titutivo apresen·
tado nos termos do art. 401, § 1". do Regimento Interno. com subemcnda que oferece;

e
- Comissão Diretora,-favOrável ao projeto, nos termos do substitutivo e da subemen·
da apresentados.
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Veto Parcial

Votação, em turno único, do Projeto de
ui do DF n·' 97, de 1989, de iniciativa da
Comissão do Distrito Federal (apresentado
por sugestão da Deputada Maria de Lourdes
Abadia), que cria, no Governo do Distrito
Federal, um Grupo de Trabalho para redefinir as regiões administrativas do Distrito Federal.

PROJETO DE LEI DO DP
N" 72, DE 1989
(Nos termos do art. 10, § 10, in fi_ne, da Rcso·
lução n" 157/88)

Votação. em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n·• 72, de
1989, de iniciativa- do Governo do Distríto
Federal, que cria, no Quã.drO de -Pessoal do
Distrito Federal. os Cargos de Natureza Es~
pecial que menciona e dá outras providências.
4

Veto Parcial

PROJETO DE LEI DO DF
N" 66, DE 1989
(Nos termos do art. 10. § 10, in fine, da
Resolução n~ 157/88)

Votação, em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n" 66, de
1989, de iniciativa do Goven:iador do Distrito
Federal, que cria a carreira Magistério Público do Distrito Federal, seus cargos e empregos, fixa os valores de seus vencimentos e
salários e dá outras providências. ,
5

9
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n" 121, de 1989, de autoria
do Senador Antonio Luiz Maya, que protege
temporariamente os inventos industriais, nos
termos do art. s~, iriCíso 29, da Constituição.
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 450,
de 1989, da Comissão
- de Assuntos Econômicos.
10

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n" 1, de 1990, de iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
,Cjue acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 19
de novembro de 1987, a execução do art.
8\' do Decreto n'·' 68.419, de 25 de março de
mil novecentos_e setenta e um, nos termos
do que dispõe o art. 52, inciso X, da Constituição.

Veto Parcial

II

PROJETO DE LEI DO DF
N'' 74, DE 1989

Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n~ 3, de 1989, de
autoria do Senador Marco _Maciel e outros
Senhores Senadores, que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera a redaçào do inciso
II do art. 161 da Constituição Federal.

(Nos tennos do art. 10, § 10, in fine, da Resolução n'' 157/SR)
Votação, em turno úníco, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n'·' 74, de
1989, de inicüitiva do Governador do Distrito
federal, qua autoriza o Distrito Federar a
alienar imóveis.
6
Veto Parcial

PROJETO DE LEI DO DF
N• 82, DE 1989

12
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n" 4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6~'
ao art. 5~ do Ato das Disposições Constitucionais Transitória!i.

13
Nos tennos do art. 10, § 10, in fine, da
Discussão, em turno suplementar, do SubsResolução n" 157/88)
titutivo ao- Projeto de Lei do DF n~ 31, de
1989, que dispõe sobre a alienação de imóveis
Votação, e~ torno úni7o,- do veto parcial
aposto a? _P:oJ.eto de Let do DF n" 8_2, ~e
residenciais do Distrito Federal e a utilização
1989, de IniCtativa do Governador do Dtstnto_
dos..recursos dela oriundos tendo
Federal, que cria a carreifa- Admínistração -- PARECER sob n" 387' de 1989 da CoFública da Fundação Zoobotânica do Distrito
missão
'
'
'
Federal e seus empregos, fixa os valores de
Diretora,
oferecendo
a
redação
do
venciseus salários e dá outras providências.
7

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n" 94, de 1989, de iniciativa da
Comissão do Distrito Federal (apresentado
por sugestão do Deputado Francisco Citrneiro), que dispõe sobre a criação de Escola
Técnica Regional do Gama (Região Administrativa II).

do.

14

em

DisélisSão,
turno único, do Projeto de
Lei do DFn~ 1, de 1990, .de iniciativa do
Tribunal de Contas do Distrito Federal, que
dispõe sobre a organização do Tribunal de
Contas do Distrito Federal e dá outras providências, tendo

,
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JÇS

PARECER, sob n~ 8 de 1990, da Comissão
- do Distrito Federal, favorável ao Projc·
to e às Emendas de n•• 1 e 2-DF.
óSR. PRESIDÉl\TE (Án-tÓ~Í~.i..~i~ ..Maya)
- Está encerrada a sessão.

(Levanta·se a sessão às 18 horas e 30
minutos)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES NA SESSÃO
DE9-3-90 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLI- CADO POSTERIORJviENTE.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB -- PR.
Pronuncia o !-ieguínte áíscurso. )-:.:..._ Sr.- Presidente, Srs. Senadores, a revista· Veja do dia
2R de fevereiro de~te ano, em sua página J<.J,
trªzcom destaque uma notícia com o seguinte
título:

"UM CONVIDADO TRAPALHÁO
Na visita qUe o presidente José Sarney
fez ao Paraná na semana passada para
inaugurar a barragem do rio Passauna,
o que mais chamou a atenção forarri as
trapalhadas do empreiteiro Cecília do
Rego Almeida. Desde que Cecflio tentou inflar a"rtíficialmente a concorrência
para a construção da Usina de Salto Segredo, seu nome está banido_ de qu~lquer
festa promovida pelo governador Alvaro
Dias. Inconformado, Cecilia deu um jeito de desembarcar em Curitiba na comitiva presidencial. Engraçado é~que Sarney não conhecia aquele convidado que
fazia questão de abraçá-lo com ta:nto entusiasmo na frente de Dias e, _no meio
da festa, se jactava de ter subornado funcionários públicos. Depois de alertado,
Sarney ainda tentou consertar. "Ele não
veio conosco".'"

Sr. Presidente, esta notícia me causou surpresa.
O Dr_.Cecilio Rego Almeida é um dos
maiores empresários do Brasil. No ranking
nacional de construtores de estradas, ele está
em terceiro lugar. As suas firmas são çjeteptoras de um acervo de mais de 1 bilhão e
500 milhões. de dólares e todo esse património
decorreu de sua própria atividade, da eficiência de sua administração.
Originário do Pará, saiu ainda cedo com
o pai, que erâ funcion~rio dos Correios, e
ficou no Sul do Pats. Formou-se em Engenharia e tornou-se um dos maiores empresários do Pa(s.
A notícia foi intencional. Ela é injuriante.
Primeiro, Sarney não pode deixar de conhecê-lo. Grande extensão das estradas do
Maranhão foram e estão sendo construídas
pela CR Almeida. E o pior. lembro-me que
há dois anos ele estava com 2 bilhões para
receber do Maranhão, e o Maranhão não tinha coridição de pagamento, e ele, então,
procurava gestíonar a Se_cretaría de Planejamento para que pagasse importância de tamanho vulto, inexplicavelmente devida hã tanto
tempo.
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Outra injúria, Sr. Presidente, 'é esta de dizer que suborna ou teria ditO: que vive subornando funcionários.

A notícia que esta Casa tem é que ele é
que foi objeto, há tempos, de uma extorsão
criminosa. Um ex-Governador do Paraná,
nomeado, chamado Leon Peres, exigiu dele
uma impo-rtância incomensui"áVel, um suborno, para realização de uma obra. A indecorosa proposta foi gravada e a notícia fez com
que o ex-Presidente Emílio Garrastazu Médici demitisse sumarülmeii.fe- ci Governador

Leon Peres. Por isso;·a Cecília deve ser
aplaudido e não censurado.

. Sr. Presidente, faço este registro, na esperança de que a revista Veja corrija essa miltéria publicada, procure ver melhor quem é
o CecniO, Uffi homem extremamente dedicado à sua luta, ao trabalho, fatores de que
decorreu o suceS:s.Q de S:t.t.a. t:mpresa, a C. R.
Almeida. Outra coisa: é uma empresa que
haverá de subsistir no País. Todos os seus
filhos, tllais de cinco, são formados em Enge~
nharia e integram a sua organização. Foi uma
firma que, inclusive, atravessou essa fase terrível do Plano Cruzado. Quando os bancos
passaram a lhe cobrar importâncias dez vezes
maiores do que ela efetivamentc devia, teve
que ir à Justiça, porque, do contrário, iria_
à destruição, em razão da ganância financeira
dos bancos.
Então, a notícia é injuriante, fOi intenCional, corresponde a um sentimento de vingança de alguém. Não creio que a revista Veja
pos·sa ter difundido isso em sã consciência.
Faço um apelo a essa revista, para que·reveja
essa matéria.
O Cect1io, neste momen·to, não está no
Brasil, está no exterior. Não creio mesmo
que ele já tenha conhecimento da matéria.
Mas a sua revolta haverá de ser grande ao
tomar conhecimento do texto, inverídico, injuriante. porque a notícia é indigna e visa
comprometer a honra de um homem dos mab
trabalhadores. dos mais sérios e um dos maiores empresários deste País. ·
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE I2-J-90 EQUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR.iOÃOMENEZES (PFL- PA. Para
discutir.)- Sr._.PJesídente, Srs. Senadores,
parece que est::í tudo em paz. tudo calmo,
tudo tranqüilo.
Quando alteramos o Regimento, tinha-se
_como fundamento o objetivo, liquidar com
as.Liâeranças do Governo, por essa ou aquela
circunstância. Concedeu-se, de favor, a prorrogação dessas Lideranças até o próximo dia
15 de março, e daí para a frente desapareceria. Foi uma atitude dos Senadores de grande importânda para o Senado, que não admitia Liderança do Governo na Casa. Então,
criou-se O parágrafo único do itrt. 61 que diz:
"Art. 61.

As Representações parti-

dária.'> poderão constitu"ir Bloco Parla-

mentar.

P"âiágralOU!lico·: Somerite· será admitida a formação de Bloco Parlamentar
que reptesente, no mínimo, um décimo
da composição da Sena~.C?.•"
Quer dizer, toda vez que tivermos 8 Senadores, poderemos formar um Bloco Parlam.enJar. ou seja, poderrlos ter aqui 9 ou 10
Blocos Parlamentares, de acordo com o Regimento.
"Art. 62. O Bloco Parlamentar terá
Líder, a ser indicado dentre os Líderes
das representações Partidárias que o
compõem."
Quer dizer, o bloco parlanlentar com 8 ou
mais repre..<;entantes tem direito de indicar
o seu Líder .•
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex"
um aparte, nobre Senador?

O SR. JOÃO MENEZES - Com muito
prazer, Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães~ Esse problema
de bloco parlamentar vem da Constituição;
foi a Constituição que estabeleceu e~'la possibilidade. Eu, pessoalmente, votei contra,
mas está hoje na Constituição e, por isso,
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o Regimento teve que determinar como fazer
esse bloco parlamentar.
O SR. JOÃO MENEZES - Não, o Regimento não está, obriga9o a fazer isso que
consta da Constituição. O Regimento tem
que exigir as leis dentro das normas da Constituição. Quando assim se procedeu o fundamento era retirar a fígura da: Liderança do
Governo, essa é a realidade. Criaram-se essas
idéias que, como estamos ~endo, geraram
uma confusão enorme nã aJ:lliCação regimental.
Mais adiante, no art. 65, § 1", diz o seguinte:
"A Maioria é integrada por Bloco Parlamentar ou Representação Partidária
que represfl.nte a maioria absoluta da Casa."
Quer dizer, além .elo Bloco Parlamentar,
pode-se ter a Maioria, que ·seria a maioria
absoluta, que represente, como o nome indica, a maioria absoluta de Parlamentares na
Casa. E também criar-se o Bloco da Minoria.
Então, temos Bloco Parlamentar, Bloco da
Maioria e Bloco da Minoria, e excluiu-se a
Liderança do Governo.
Agora, verifico isso com muita alegria, porque fui contra essa retirada da Liderança do
Governo que era um absurdo. Agora, vejo
que o Senado, pela sua maioria, volta a criar
-a Liderança do Governo. · ·Quero parabenizar a Casa por ter voltado
atrás e já aceitar, com maioria absoluta, a
criação da Liderança do Governo. Isto é uma
prova evidente de que, dentro do Senado,
já se está procurando fazer uma frente parlamentar para dar apoio· às medidas que ve~
nham do Presidente da República. As coisas
realmente já estão sendo mudadas dentro dO
Regimento.
Portanto, manifesto o meu apoio ao projeto de lei e à emenda, depois de retirado aquele pequeno engano que houve em função regimental, e ainda, parabenizar a Casa por en~
tender que o Governo, qualquer que seja,
precisa ter o seu Líder. Para isso, indica o
seu Líder e se faz a devida comunicação ã
Mesa do Senado.
Era isto, Sr. Presidente, que eu queria esclarecer ã Casa.
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BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 22" SESSÁO, EM 20 DE
MARÇO DE 1990

1.1- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Ofício do Sr.

1~

Secretário da

Câmara dos Deputados
- N" 3/90, comunicando a prejudicialídade do Projeto- de Lei do Senado n~
269189, que cria o Adicional de Tarifa Aeroportuária e dá outras providências.
1.2.2 - Pareceres
Referentes às seguintes- n'Hitérias:
-Projeto de Lei da Câmara n" 64/83
(n1> 1.003-C/79, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a desapropriação
de imóvel no Município de Jaboatão, Estado de Pernambuco, para atender ao deslocamento das família-s que atua!mente residem em áreas do Parque Histórico Nacional dos Guararapes.
-Projeto de Lei da Câmara n" 55/89
(n~ 4.968-B/85, na Casa de origem), que
altera dispositivo da Lei n" 6.389, de 9
de dezembro de 1976, que fixa as. referências de salários dos empregados do Grupo-Processamento de Dados.
-Projeto de Lei da Câmara n'·' 30!89
(n~ 1.319/B/88, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação à alínea b do
inciso I do § 1"' do art. 19 do Decreto- Lei
n~2.355, de 27 de agosto de 1987.
-Projeto de Decreto Legislativo nu
23/88, que dispõe sobre a concessão das
emissoras de rádio e televisão.
-Projeto de Lei do Senado n~ 75/8_9,
que dispõe sobre a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas.

-Projeto de Lei do Senado n" 260/89,
que dispõe sobre a demarcação das terras
tradicionalmente ocupadas peíos índios e
dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n\' 347/89,
que define ·crimes contra a mem6ria nacional.
-Projeto de Lei do Senado n~_ 2lf89,
qUe autoriza o Poder ExecutiVo ·a instituir
a ''Fundação Universidade Federal de Caxias", com sede na cidade de idêntica denominação, no Estado do Maranhão, e
dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n" 82/89,
que dispõe sobre a comemoração do feriado de 21 de abril -Dia- de Tiradentes.
-Projeto de Lei do Senado_n\' 249/89,
que altera, atualiza e consolida a Lei n·'
5.988, de 14 de dezembro de 1973, que
regula os direitos autorais.
-,-Projeto de Lei do Senado n~ 318/89,
que acrescenta parágrafo único ao artigo
18 da Lei n\' 6.368, de 21 de outubro de
1976.
1.2.3 - Comunicação da Presidência

- Prazo para apresentação de emendas
aos Projetas de Leis da Câmara n«~ 64
e 55/89, lidos anteriormente.
1.2.4- Ofício da Liderança do PFL

De subs_tituições de membros em comisSOes permanentes.
1.2.5- Leitura de Projeto
_:-projeto de Lei do Senado n~ 14/90,
de autoria do Senador Marco Maciel, que
dispõe sobre o exercício da profissão de
Técnico em Turismo.

1.2.-6- Requerimento
- N~ 40/90, de -autoria do s-enador
Francisco Rollemberg, solicitando à Mesa
providência no sentido de que o artigo
de Dom Lourenço de Almeida Prado, publicado no Jornal do Brasil, em sua edição
do dia 19 do cori-ente, passe a ser justifi·
cativa do Projeto de Lei do Senado n~
114189, de sua autoria. Dererido.

1.2.7-- -Ofício

- N\' 1190, do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a rejeição dO Projeto de Decreto Legislativo n" 23/88, que dispõe sobre a concessão das emissoras d~ râdio
e televisão.
1.2.8- Comunicação da Presidência

- Arquivamento em definitivo do Projeto de Decreto Legislativo n" 23/88, -uma
vez que o parecer da Comissão de Consti·
tuição, Justiça e Cidadania concluiu pela
sua inconstitucionalidade.
1.2.9 - Discurso do Expediente

SENADOR JARBAS PASSARINHO
- Solicitando agilização na tramitação
dos Requerimentos nu• 4 e 5/?D__!_apresentados por S. Ex" em sessão anterior, de
regozijo pelas medidas adotadas na África
do Sul. visando à progressiva eliminação
do regime racista do apartheid, bem como, pela democratização dos países do
leste europeu.
1.2.10- Ofícios

- NY 1 2 a 8/90, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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EXPEDIENTE
CENT110 GMFICO 00 SENAOO FEOEJUU.
PASSOS PORTO
Diretor·Geral do Senado F'ederal
AGACIEL DA SILVA MAIA

DIÁIIIO 00 CONGIIESSO -CIONAL
Impresso sob • responPbd•d•de d• Meu do Seno~do Fedenr

Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS OE BASTOS

Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

comunicando a aprovação dos seguíntis.
projetas:

-Projeto de Lei do Senado n" 82/89,
que dispôe sobre a comcniomção do feria·
do de 21 de abril. Dia de Tiradentcs.

-Projeto de Lei do Senado n" 347/89,
que define crimes contra a memória na·
cio na!.
-Projeto de Lei do Senado n" 318/89,
que acrescenta parágrafo único ao artigo
18 da Lei n" 6.368, de 21 de outubro de
I976.

-Projeto de Lei dei senado nJ 260189.
que dispõe sohre a derriarcação das terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios e
dá outras prtwiJências ..
-Projeto de Lei do Senado n" 75/89,
que dispõe sobre a inviolabilidade da intimidade, da vida privad<.L, da honra e da
imagem das pessoas. . ...
-Projeto de Lei do Senado n" 21189,
que autoriza o Poder Exçcutivo a instituir
a Fundação Universidade. Federal de Caxias, com sede na cidade de idêntica denominação, no E~tado do Maranhão, e dá
outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n'· 249/89,
que altera, atualiza c consolida a Lei nu
5.988, de 14 de dezembro de I973, que.
regula os direitos autorais.
1.2.11- Comunicações da Presidência

- Abertura de prazo de 5 dias para
interposição de recurso, por um décimo
da composição da Casa, para que os Projetos de Leis do Senado n·~ 21, 75, 82,
249, 260, 318 e 347/89, sejam apreciados
pelo Plenário.
-Arquivamento do Projeto de Lei da
Cámara nu 30/89, por ter recebido parecer
contrário, quanto ao méritO, da comissão a que foi distribuído e abertura _de prazo
de 48 hora~ para interposição de recurs-o·
de 1110 dos membros da Casa no sentido
de sua tramitação.
1.2.12- Discursos do Expediente
(Continuação)

ASSINATURAS
Semestral ......... _................................. ·······•··•·· NCzS 17,04
Exemplar Avulso ..................-~'-·"·'c···'·'-····'·· NCz$ 0,11
T1ragem. 2.200-ell;emplares .

SENADOR CID SABÓIA DE CAR·
VALHO - Programa de estahilizHção
econômka do Presidente fernando Co·
llor.
SENADOR NEY MARANHÃO Abertura do intercâmbio econômico entre o Brasil c Fo-rmoSa, promovida pelo
Pr~sidcnte Collor.
1.2.13- Comunicação da Presidência

Efetivaçáo, como titular, do Sr. Matta
Machado como Senador da .República, da
representação de Minas Gerais.
1.2.14_- Discurso
tinuação)

~o

Expediente (Con-

SENADOR RONAN TITO, como Líder- Reunião da Bancada do PMDB para
avaliação das medidas econômicas tomadas pelo Governo do Presidente Fernando Collor._ HQme_nagem ao Professor Mata Machado, ora empossado efetivamente
no mandato senatorial por Minas Gerais.
1.2.15- Requerimento
N" 41/90, de autoria do Senador Márcio
Lacerda. salicitando da Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento pedido
de inforffiaçào-que ménciOna.

.

1.2.16- Ofício do Sr. to Secretário da
Câmara d()S Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
---Projeto de Lei da Cãmara n''
3/90-Complementar (n'-' 149/89-Complementar, na Casa de origem), que estabelece, de qçordo com o art. 14, § 9: da
CortslitUTÇãOFeâeral, casos de inelegibilidade, prazos de sua cessação e determina outras providências.
1.2.17- Requerimentos
- N~ 42/90, de autotia do Senador Marco Maciel e outros Senadores de homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Se-

. nador Dejair Brinddro. Aprovado. após
__!;_.lsar di,! palavra o Sr. Marco Maciel.
, - N" ~3/?0, de urgência pàra a Mensagem n" Hl/90, relativa à proposta para que
.seja ~1utorizado o Ministério da Saúde a
ultimar a contratação de crêdlto externo,
junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento {Banco Mun·
dial). m) valor e4uiv::~lt:'!nte a até US$
267,000,000.00~_para os fins que especifica.
- N" 44.1LJO, de urgência para o Projeto
de Lei do Senado n" 376/89. que ·dispõe
sobre a criação da Fundação Cebrame e
dã outras providências.
I .3- ORDEM DO DIA
Projeto de Rç~oluçiio n" 2. dt: 1990, Je
autoria do Senndor Odacir Soares e outros Senhorc~ Scnadore~. que altera o Ti·
tulo IV do Regimento Interno do Senado
Fe-tlerul. Aprovado o suhstituth·o e·subemenda. apôs usar da pal~1vrao Sr. F~rnan
·do Henrique Cardoso. A Comissão Dire·
tor:J para rcdação do vencido para o turno
suple-mentar.
Rcda~·üo do vencido para o turno suplementar do ~ub;-,titutivo ao PrÇJjeto de Resolução n" 2/89. Aprovada. A promulgaç:.io.
Veto parcial nposto ao Projeto de Lei
do DF n" 72, de 1989. de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que cria,
no Qu<:~dro de Pessoal do Di;-,trlw Federal.
os Cargos de Naturàa Especial que menciona e dá outra:; providências. Apro,·ado
o-veto.
Projeto dç- Lei do DF n · ó6, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distritü
Federal. que cria a carreira :M..1.ghtério Público do Distrito Federal, seu::; cargm. e
empregos. fixa os valores de seus venci·
mentos c salários e dá outrds providt!ncias. Aprovado o nto.
Projeto de Ui do DF n" 74, de lSlSSI,
de iniciativa do Governador do Distrito
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Federal, que autoriza o Distrito Federal
a alienar imóveis. Aprovado o veto.
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n·' R2. de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que cria
a carreira Administração Pública da Fundação Zoobutânica do Distrito Federal
e seus empregos, fixa os valores de seus
salários e dá outras providências. Apro~
vado o veto.
Projeto de Lei do DF n·• 8/90, que aut()riza o Poder ExecutivO a abrir créditos
adicion'ais até o limite de NCz$
5.187'.958.000,00 e dá outras r,rovidências. Aprol-•ado com emendas. A Comissão Diretora para a redação final.
Redação final do Projeto de Lei do DF
n" 8!90. Aprovada. À sanção do Governador do Distrito Federal.
Projeto de Lei do DF n" 94/89, que dis·
põe sobre a criação de Escola ~écnica Re·
gional do Gama. Aprovado. A Camisão
Diretora para a redação final.
Projeto de Lei do DF n" 97. de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distrito Fe·
dera! (apresentado por sugestão da Depu·
tada Maria de Lourdes Abadia), que cria,
no Governo do Distrito Federal, um Gru·
po de Trabalho para redefinir as regiões
administrativas do Distrito Federal.
Aprovado. À Comissão Diretora para redação final.
Projeto de Lei do Senado n" 121, de
1989. de autoria do Senador Antonio Luiz
Maya, que protege temporariamente os
inventos industriais, nos termos do art.
5'·', inciso 29, da Constituição. Aprovado.
À Comissão Diretora para redação final.
Projeto de Resolução n" 1. de 1990, de
iniciativa da Comissão de Constituição
Justiça e Cídadania. que suspende. de
acordo com a _decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. em acórdão de
19 de novembro de 1987, a execução do
art. s~· do Decreto n·• 68.419, de 25 de
março de 1971. nos termos do que dispõe
o art. 52. inciso X, da Constituição. Aprovado. À Comissão Diretora para redação
final.
Proposta de Emenda à Constituição n" 3, de 1989, de autoria do Senador Marco Maciel e outros Senhores Se-

Ata da
4~

nadares. que acrescenta parágrafo ao art.

I59 e_ altera a redação do inciso II do are.
161 da Constituição Federal. Apreciação
adiada nos termos do Requerimento n"

45190.
Proposta de Emenda

a Constituição n··

__4_,_de_ __1989. de autoria do Senador Leopoldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescenta um § 6" ao art. s·· do Ato
d;J.s Disposições Constitucionais Transitó·
ri_ as. Apreciação adiada nos termos do Requerimento n" 46190.
Substitutivo ao Proje_to de Lei do DF·
n" 31, de 1989. que dispõe sobre a alienação de im6veis residenciais do Distrito Fe~
dera! e a _utilízação dos ieCursos dela
oriundos. Aprovado o sub~titutivo. apôs
usar da palavra o Sr. Leite Chaves. À
sanção do Governador do Distrito FederaL
Projeto de Lei do DF n' 1. de 1990,
de iniciativa do Tribunal de Contas do
DJstdt_o Federal, que dispõe sobre a orga~
nização do Tribunal de Contas do Distrito
Federal e dá outras providên_cias. Apro·
vado o projeto com emendas. A Comissão
Díretora para redação- final.
1.3.1 - __ Matérias apreciad-ãs após a Or·
de~~oDia

__;, Mensagem n" 81190, em regime de
uri;ência-riõs termos-do Requerimento n"
43L9U.Jido no Expediente. Aprovada, nos
termos do Projeto de Resolução n'' 13/9Q.
após parecer da comissão competente. A
Comissão Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Reso·
lução n·' 13/90, em regime de urgência.
Aprovada. À promulgação.
Requerimento n·• 44!90 lido no Expe·
diente da presente s~s,i.o, de urgência pa·
ra o Projeto de Lei do Senado n'' 376189.
Aprovado.
1.3.2 _- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR HUMBERTO LUCENA
-Plano Bra~il Novo. Editoriais do Estado de S. Paulo de hoje. intitulado "Adestruição da ordem jurídica". ''A face real
do Brasil Novo" e "O caos económico".
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SENADOR DIRCEU CARNEIRODenúncias do Sindícato dos funcionários
da ECT-DF sobre contrataçõe:., demissões e aquisição irregular de veículos por
aquela empresa.
SENADOR FRANCISCO ROLLEM·
BERG- TriiiSCrição de artigo-Publicado
no Jornal do Brasil. de autoria de Dom
Luciano Almeida Prado. sob o_ titulo ''Ensino público".
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
-Complementação da transição demo·
crática no País. com a passagem <.la faixa
presidencial pelo Presidente José Sarney
ao Presidente Fernando Collor de Mel lo.
Transcrição do pronunciamento Jo Presidente José Sarney no último programa
"Conversa ao pé do rádio'".
SENADOR NELSON WEDEKIN Homenagem póstuma ao ex-Governador
Pedro Ivo.
1.3.3 _,. Comunicação da Presidência
-Término do pnlZO para apresentação
de emendas_ ao Projeto de Resolução n"

4190.
1.3.4- Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA

- N" 4, de 1990
3- ATOS DO PRESIDENTE DO SE·
NADO FEDERAL
- N•' 14190 (Republicação) e 22/90
4- PORTARIA DO DIRETORGERAL DO SENADO FEDERAL

-N•' 4, de 1990
5- ATA DE COMISSÃO
6- MESA DIRETORA
7- LÍDERES E VJCE-LÍDERES DE
PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES.
PERMANENTES

Sessão, em 20 de março de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa
ÀSI4HORAS E30M!NUTOS, ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Lobão~-

nio Luiz Maya- Alexandre Costa- Edison
João Lobo - Chagas Rodrigues

Lucena - Raimundo Ljra - Marco Madel
- Ney Maranhão - Francisco Rollemberg

Mário Maia- Nabor Júnior- Leopoldo
Peres - Carlos De 'Carlí - Odacir Soares
- Ronaldo Aragão - J arbas Passarinho ~oisés Abrão - Carlos Patrocínio - Anto-

- Hugo Napoleão - Afonso Sancho - Cid
Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides Carlos Alberto- José Agripino- Lavoisier
Maia - Marcondes Gadelha - Humberto

- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães__:__
Ruy Bacelar~ José Ignácio Ferreira- Gerson Camata -João Calmon- Afonso Arinos - Jamil Haddad -Nelson Carneiro -
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Ronan Tito -Fernando Henrique Cardm.o
-Mário Covas- Mauro Bor_ges -lrapuan
Costa Júnior -

Pompeu de Sousa -

Mau·

rfcio Corrêa-;.;.... Me ira Filho- Roberto Cam-

pos- Louremberg Nunes Rocha- Mendes
Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson
Martins -José Richa -Jorge Bornhauscn
- Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin José Paulo Biso! -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (NelsOn Cafi1eiro)
- A lista de presença acusa o compure·
cimento de 55 Srs. Senadores. Havendo nú·
mero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamo!> nossos
trabalhos.
O Sr. 1" Secretáiio procederâ â leitura do
Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N~ 3/90, de 13 do corrente, comunicando
que, por despacho do Presidente _d~quela Casa, foi declarada a prejudicialidade do Proje·
to de Lei do Senado n'· 269, de 1989, de auto·
ria do Senador Ronan Tito,- que "cria o Adicional de Tarifas Aeroportuária e dá outras
providências", em face a sanção. da Lei n•
7.920, de 12 de dezembro de 19R9.

PARECERES
PARECER N• 29, DE 1990
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Cámara n" 64, de 1983 (n~ 1.003-C de
1979, na Câmara dos Deputados), que
"dispõe sobre a desapropriação de imóvel no Município de Jaboatão, Estado de
Pernambuco, para atender au deslocamento das famllias que atualmenfe residem em áreas do Parque História Nacional dos Guar-arapes''.
Relator: Senador Marco Maciel
O presente projeto_visa a determinar que
o Poder Executivo desaproprie imóvel no
Municfpio de Jabotão, Pernambu.co, para
atender ao deslocamento das fammas residentes em áreas do Parque Histórico dos
Guararapes, situado naquele Mun_icípio.: _..
Dentre outras providêitciâS, j:ireceitua a
doação de lotes do terreno a ser desapropriado, aos atuais ocupantes de habitações
existentes na área do referido parque que
deseja despovoar, ''cuja renda familiar seja
insuficiente para a aquisição de_ casa pelo Sistema Financeiro de Habitação':. __ Esses lotes
assim doados serão gravados _com a cláus.ula
de inalienabilidade.
As ComissõeS Técnicas da Casa de origem
apreciaram a proposição, aprovada ent
7-6-1983.

Cabe-nos examinar-lhe o mérito, conforme
o art. 101. II, 13, do Regimento Interno do"
Senado Federal.
A doação gratuita de lotes de ttrrenoq, nas
condições especificadas no proicto, não re-

presenta, ao nosso ver, inconstitucionalidade
ou injuridicidade. A iniciativa do projeto deveu-s~ e.xatamente porque, pela carência financeimde milhares de moradores do Parque
Histórico Nacional dos Guararapes. não se
efetivou a construção das casas prometidas
pelo Sistema Financeiro de Habitação.
-Não obstante o item IV do artigo 7" da
ConstituiçãO Federal assegure aos trabalhadores o direito ao "salário mínimo capaz de
atender suas necessidades vitais btbicas e
às de sua fami1ia, com moradia, alimentação.
etc .• sabemos que tal garantia, infortunadamente. tem .sido fru~trada pela conjuntura
económi-Ca- adversa.
A doação tipifícada no projeto; destartc,
se apresenta justificável.
Em conclusão, opinamos pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, 14 de março de 1990.
-Cid Saboia de Carvalho, Presidente Marco
Maciel, Relator, Jamil Haddad - Francisco
Rollemberg - Wilson Martins - Meira Filho, Jutahy !\-·lagalhães- João Lobo- Carlos Pafrocinio - Leopoldo Peres - Edison
Lobão.
PARECER N• 30, DE 1990

Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cldad3.Dia, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n" 55, de 1969 (n~ 4.968-B, de
1985, na Casa de origem), que "altera
- dispositi\'O da Lei nD6.389, de 9 de dezembro de 1976, que fixa ~s referências de
-salários dos empregados do Grupo-Processamento de Dados".
Relator: Senador João Lobo
Após ter sido aprovado na Câmara dos Deputados. chega a es~a Casa_ do Congresso Nacional o Projeto de Lei n·' 4.968-B. de 1985,
que visa a alterar a·al(!]~_'!_a, parágrafo único.
do artigo 5'' âa Lei- n" ô.389, de 9 de dezembro
de 1976. objetivando incluir o curso de Processamento de Dados__~;;:ntre ..os que foram exi-gidos para o ingresso na Categorfa Funcional
de Analista de Sistema, integrante do GrupoProcessamento de Dados criado pc_[_o Decreto
n" 77.862;ae 21-6-76.
· ·
A matéria oriunda da Mensagem Presidencial n" 85185. que vem acompanhado de exposição de motivos de 24 de abril de 1984, justifica que "a medida tem como objetívo permitir que os diplomados no curso de Processamento de Dados. já ministrado em 44 instituições de ensino superior. possam ingressar
na citada categoria. uma vez que vêm alcan·
çando no País acelerado desenvolvimento".
o projeto o~_edece as ditretrizes constitudonais no que· diz respeito à competência
legislativa da União para dispor sobre as condições para o exercício de profissões (art. 22,
XVI), enqUanto o art. 48 caput, atribui ao
Congresso disPor sobre todas as matérias de
competência da União. De outra parte, não
fere qualquer norma jurídica vigellte.
Ante o exposto, o parecer é pela aprovação
do projeto.

Sala das Colllissões, 14 de março de 1990.
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente João Lobo, Relator -Marco Maciel - Edi·
son Lobão - Ney Mar"anhão- Wilson Mar·
tins - João Lobo - Jamil Haddad - Meira
Filho- Leopoldo Peres- Francisco Rollemberg - Carlos Patrocínio - Jutahy Maga·
lhães.
PARECER N" 31, DE 1990

Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nD 30, de 1989 (Projeto de Lei
da Câmara n" 1.319-B, de 1988, na Câmara dos Deputados), que "dá nova redação
à alínea b do inciso I do § 1" do art.
1'', do Decreto-Lei n" 2.355, de 27 de
agosto de 1987".
Relator: Senador Wilson Martins
O Projeto de Lei da Câmara n" 30, de 1989.
submetido à deliberação do Congresso Na·
cio na! pelo Poder Executivo através da Mensagem o" 513/RB, "dá nova redação à alínea
b do inciso J do§ 1" do art. 1", do Decreto-Lei
n'' 2.3-??._ de 27 de agosto de 19!-!7",
Na Câmara dos Deputados, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Consti·
tuição e Justiça e Redação, bem assim da
Comissão de Serviço Público. No Plenário
daquela Casa. foi o projeto aprovado.
Nos termos do art. 65 da Constituição, in·
cumbe ao Senado Federal apreciar o Projeto
deLe i da Cãmara n" 30. de 1989, na qualidade
d~ c~_mara _revisora. _
Quer o projeto alterar a redação de dispo·
sitivo do Decreto-Lei n·• 2.355. de 27 de agosto_ de 1987, que "estabelece limite de retribuição na Administração Pública da União,
do Distrito Federal-e dos Territórios e dá
outras pwvidências". Vale notar que o Decreto L~islativo_ n" 35, de 1988 aprovou o
texto do Decreto-Lei n'' 2.355/87.
A alteração que- pretende o Poder Executivo introduzir no Decreto· Lei n" 2.355/87 é
reswnida na Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda. que acompanha a Mensagem
n" 513/88. Afirma o Ministro da Fazenda:
''Pretende-.se, mais exatamente, suprimir do texto legal em tela, a expressão
coligada. considerada imprópria, con·
soante afirma estudo realizado sobre a
matéria. a douta Consultaria Geral da
República, verbis:
"A questão não é acadêmica. Sãbidãmente, entidades federais, sejam em çlecorrência da aplicação de recursos incentivados, seja em razão de atividade de
fomento, participam do capital de sacie·
dades privadas, sem exercerem, quanto
a estas, quer o controle interno, quer
o controle externo. No entanto, apesar
diss.o. ficam ditas sociedades~ quanto à
remuneração de seus dirigentes. conselheiros e empregados. sujeitas à disciplina do Decreto-Lei n"' 2.355. de-27 de
agosto de 1987, tão só porque, em um
dos dispositivos deste, fala-~e em coliga·
da."
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Em outros termos, quer o Pode-r Executivo
alterar a rcdação de texto legal que limita
a remuneração cm órgãos e entidades contro·
!adas di reta ou indiretamentc pelo poder pli·

blico e em

··coligada~".

precisamente para

excluir de qualquer limite a remuneração nas
sociedades ''coligadas''.
Cumpre logo reproduzir o conceito de :;ocíedade "coligada", contido na Lei das Sociedades Anônimas (Lei n" ó.404. de 15 de dezembro de 1976):

"Art. 2+3.

. ............................ ~.. .

§ 1"

São _coligadas as sociedades
quando uma participa, com 100 (dez
por cento) ou mais, do capital da outra,
sem controlá-la.
§ 2" Condidera-se controlada a sociedade na qual a controladora, dirctamente ou através de outras controladas,
é titular de direitos de sócio que lhe asse·
gurem. de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais .c o poder
çle eleger a maioria dos administradores."

É por demais evidente que o traço distintivo entre uma sociedade ··coligada" e outra
qualquer diz rcspcít6 ao controle. A lição
de Fran Martins é esclarecedora:
"... para que uma sociedade possa ser
considerada c.omo coligada de outra é
necessário que tenha, na segunda, uma
participação no capttal :;uperior a dez por
cento, mas que não a controle. ls;.;o significa que a participação no capital da coligada pode ser mesmo superior a 50 por
cento, limite usual para que uma sociedade obtenha o controle de outra."
(Fran Martins, Comentários à Leis das
S.A., Forense. 1985. v.3. p.2..)5)
Assim, a participação no capitãl da "coliga·
da" pode exceder a50%-, e esta, ainda assim,
não deixará de ser "coligada''. A questão central reside. assim, no controle da sociedade.
Reside, pois, no número de ações votantes
detidas. Basta que um pequeno grupo de pessoas ou outra sociedade detenha ações votantes, ainda que em reduzido número. para ditar os rumos da sociedade. Nada poderão
objetar as pessoas, sociedades ou mesmó o
poder público, ainda que detenha elevadíssimo número de ações sem direito a voto,
a não ser que a le.i disponha de modo diverso.
Por estranho que pos:-.a parecer, o Poder
Executivo, através da proposição sob exame,
quer exatamente suprimir dispositivo de lei
que, em nome do interesse público. pcnnite
ao Estado impor condições à participação
adonária em sociedades "coligadas".
Se aprovado o projeto, poderia o Poder
Público aplicar recursos do contribuinte para
a aquisição de participação acionária (sem
·direito a voto) superior a 50% em uma sociedade "coligada", mas nada poderia impor
com respeito à remuneração Qe dirigentes,
conselheiros e empregados da ~ociedade.
A própria Exposição de Mo.tivos do Ministro da Fazenda, que acompanha o projeto,
caminha, paradoxalmente, em direção con-

trária ao que foi proposto pelo Poder Executivo. Afirma o Ministro da Faze.nda:
"Não vai da(, todavia. que se conclua
desejável. fiquem fora da .ação fiscalizadora do Governo um sem número de
empresas onde há investimentos relevantes da União. simplesmente por se
traduzirem elas em participação não majorWiria. Isso. ao revés, tem sido objeto
de acerbas críticas pelo Tribunal de Contas da Uniáó ern sucessivas manifestações.''
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~nüssoras de r<idi_o e _televisão que não tenham entrado em operação até o dia 5 de
outubro de 198~L
Justificando a proposta, o ilustre parlamentar sustenta que a competência constitucional
do Congresso Nacional para apreciar os a tos
de concessão e de renovaão de concessões
de emissoras de. rádio e televisão teria sido
esvaziada, às vésperas da promulgação da Lei
Maior. em face de uma profusão de atos que
esgotaram as concessões.
Nos autos, encontra-se o Ofício n" SM
286/88. de 18-10-88. do Presidente.do Senado
Federal. solicitando que esta Comissão examine. como preliminar, a correção de uso
do projeto de decreto legislatívo para Veicular
a matéria.
É o relatório.

Inob~tante o teor da Exposição de Motivos, inexiste nO projeto qualquer preocupaçd.o do Poder EXecutivo com o destino que
terão os recursos públicos aplicados nas empre5ias ...coligadas". Autoriza o projeto. em
outras palavras. que recursos públicos sejam
Voto
literalmente dilapidados, porquanto nenhum
ob~táculo permanecerá. se aprovada a propoExaminando a preliminar sUScitada pelo
sição, a que os diiigenti!S dessas empresas
Presidente do Senado Federal, cumpre logo
fixem, para si e para seus empregados, remu·
notar que a Constituição Federal é expressa,
neração superior à que vigora na admim.iem seu artigo 49. inciso XII, ao incluir na
competência exclusiva do Congresso Naciorração pública.
Ora,. se o Poder Público pode participar
nal a apreciação dos atos de concessão e de
do capital de empresas "coligadas"' até mes- renovação de concessões de rádio e televisão.
Tal dispositivo deve ser interpretado juntamo com mais de 500t de!:lse capital. não há
mente com o artigo 223~ da Constituição, que
qualquer razão plausível para que se altere
dispositivo cogente, em pleno vigor, que limi- traz as seguintes normas de interesse para
o caso sob e~ame: _
ta a remuneração d~ dirigentes. conselheiros
e empregados dessas empresas.
'"Art. 223. Compete ao Poder ExePor outro lado. se a sociedade "coligada.,
cutivo outorgar e renovar concessão,
necessita de aportt! de recursos públicos, não
permissão e autorização para o serviço
logramos vislumbrar qualquer razão jurídica _
de radiodifusão sonora e de sons e imapara que- o Poder Público deixe de condigens, observado o princípio da complecionar essa transferência â observância de re·
mentariedade dos sistemas privado, púgras rfgidas de gestão na sociedade "coligablico e estatal.
da", a exemplo da (imitação da remuneração
§ l'' O Congresso Nacional ap.reciade dirigentes, conselheiros e empregados des·
rá o ato no prazo do art. 64, §§ 2" e
sa sociedade.
_
- 4'·', a contado recebimento da mensagem.
Portanto, ao. tempo em que acompanha§ 2? A não renovação da concessão
mos a manifestãÇãO do órgão técnico especiaou permissão dependerá de aprovação
lizado da Câmara.dus Deputados, no tocante
de, no mfnimo, dois quintos do Congres·
-.à constitucionalidade, à juridicidade c à técniso Nacional, em votação nominal.
ca legislativa do projeto de lei examinado,
no mérito não vemos como possa a proposição prosperar.
Por conseguinte, cristalinas são as seguinAnte todo o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n" 30, de
tes condusões:
a) Do império da Constituição de 1988, é
1989.
Sala da Comissão. 14 de março de 1990. da competência do Poder Executivo.outorgar
-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente- Wil- e renovar concessão, permissão e autorização
son Mar ... , Relator- Francisco Rollem- para o serviço de radiodifusão sonora e de
sons e imagens;
berg ·- Ney Maranhão- Leopoldo Peres b) no império da Constituição de 1988, é
Cittlos Patrocínio - Jutahy. Magalhães Meira Filho - Jamil fladdad - Edison Lo- da competência do Poder Legislativo apreciar
cada um dos atas de concessão. permissão
bão - João Calinon - João Lobo.
e de autorização, no prazo de 45 dias a contar
do recebimento de mensagem pertinente,
PARECER N• 32, DE 1990
proveniente do Presidente da República.
Da Comissão de Constituição, Justiça
Com esses elementos, imediata é a condu·
e Cidadania, sobre o Projeto de Decreto são de que, se visasse o presente Projeto de
Legislativo n~ 23, de 1988, que "dispõe
Decreto Legislativo a apreciação de um ato
sobre a conCessão das emissoras de rádio
especifico de concessão para emissoras de ráe televisão".
dio e televisão, padeceria de inconstitucioRelator: Senador Mauro Benevides
nalidade manifesta porquanto é necessário,
em tal qaso, que venha do Poder ExecutivO
Através do presente Projeto de Decreto
mensagem submetendo à deliberação do ParLegislativo, intenta o nobre Senador Severo
lamento o ato. Descabe, a toda evidência,_
Gomes tornar insubsistente as concessões das
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a qualquer parlamentar. fazer

u~odo

poder

de iniciativa em tais matérias. A iniciativa,

na espécie, foi reservada pela Constituição
ao Presidente da República.
Não foi esse, em nosso entender. o objetivo
do ilustre Senador Severo Gomes. Objetivou

Sua Excelência, bem ao contrário, fazef uso
da faculdade contida no mes.rno artigo 49,
inciso V. Este atribui ao Congresso Nacíonal
a competência exclusiva para sustar atas do
Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legis-

lativa. Tal é o sentido da expressão "declaradas insubsistentes", utilizada pelo parlamentar em sua proposição.
Desse modo, no que toca ao uso de projeto
de decreto legislativo para veicular a matéria
objeto da presente propo~ição, opinamo~ que
tal uso é constitucional e em nada fere, outr?ssi~. as demais nõrmas Ie~ais e regiffietltals v1gentes.
Obstáculos de monta, todavia. impedem
que prospere a proposição em tela. Choca~se
de modo frontal com dispo~itivos da Consti·
tuição Federal e, no mérito, não merece aco·
lhimento.

Em primeiro lugar, vale no_tar que deixou
o Autor de individuar os atas de concessão
que entendia devessem ser sustados (''decla~
radas insubsistentes"). Tal procedimento não
se amolda aos princípios do nosso direito,
As concess6es,_em geral, extinguem-se quer
pelo término do prazo contratual sem renova~
ção, quer pela rescisão, quer pela anulação,
em caso de ilegalidade. A essas hipóteses,
a Carta Magna de 1988 adicionou a não aprovação do ato concessivo pelo Congresso Na~
clonaL
Em qualquer desses casos, ·a princípio da
legalidade, inscrito no artigo 5~. inciso II. da
Constituição, impõe que seja editado ato específico, decretando a reversão da concessão,
ou a rescisão, ou a anulaç<l_o do ato de que
se originou.
Ocorre, entretanto, que, em se tratando
de concessões para serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, a Constituição
Federal restringiu o poder estatal 9e nelas
intervir, determinando, no artigo 223, § 4'',
que "'o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de
decisão judicial.
Em outros termos, somente faltas graves,
apuradas judicialmente, COitl_ o respeito ao
contraditório e à ampla defesa são, a partir
da Carta de 1988, capazes de conduzir ao
"cancelamento" da concessão ou da permissão para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens. É. em outros termos. esse
mesmo "cancelamento" que objetiva o nobre
Senador Severo Gomes, o que torna evidente
a falta de apoio constitucional para sua iniciativa.
Em segundo lugar, a proposição s-ob exame
fere o artigo 5~. inciso XXXVI, da Constituição, que protege o direito adquirido. No
caso em comento, qu:er o ilustre Senador Se·
vero Gomes sustar {"declaradas insubsísten·
tes") atas de concessão perfeitamente legais,

à I~? do ordename_nto jurídico em vigor à
época da produção d~sses atos.
Por mais que tenhamos que lamentar o ''es·
gotamento" de concessões, em virtude da
proliferação de atas de outorga. antes da pro·
mulgação da nova Carta constitucional. é for·
çoS-o reconhecer que os atas de concessão
em apreço provieram de autoridade competente, tinham objeto !Leito e revestiram a for·
ma legal. Não se pode invalidar tais atos,
porquanto fo1am atendidos os requisitos legais exigidos pelas leis vigentes no Pais. Invalidá~los significaria ferir direitos já constituídos antes da promulgação da Constituição
Federal de 1988.

Um_ único aspecto é apresent'!_do pelo ilus·
tre Autor para justificar a declaração de "in·
subsistência'' das concessões, por ele propug·
n;1da. Trata-se da não entrada em operação
da emissóra de rádio ou televisão até 5-10-88.
Sob esse aspecto, a proposiç-.Io quer igualar
os desiguaís. Quer-se dar o mesmo tratamento, a título de exemplo, aos detentores de
concessões já há meses cuidando da implan·
tação âf: emissora e a detentores que somente
após o ato recente de ou.torga habilitaram-se
a cuidar dessa implantação, fazendo os inves·
timentos para tanto necessários.
Ante todo o exposto, opinamos ·pel~ inconstitucionalídãde do Projeto de Decreto
Legislativo n'' 23, de 1988, e. no mérito, por
sua rejeição.
.
Sala da Comissão, 14 de março de 1990.
-·Cid Sabóia de Carvalho, Presidente Mauro Benevides, Relator - Francisco Rollemberg -Jutahy Magalhães- Carlos Patrocínio - Leopoldo Peres - João Calmou
-João Lobo- AntónioLuizMaya- Marco
Maciel - Meira Filho - Jamil Haddad Wilson Martins - Edison Lobão.

PARECER N• 33, DE i99o_
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n~ 75, de 1989, que ""dispõe sobre
a inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra ~ da lmagem das pessoas".
Relator: Senador Antônio Lui:z Maya
Visa este proJeto de lei, dO -ilUstre Senádor
Jutahy Magalhães, a criar dois tipos de crime:
1") a divulgação de fatos da intimidade e
da vida privada das pessoas, sem a ~utori
zação de \lida~
2J) a utílização da imagem das Pessoas sem
a autorização devida.
O projeto pretende, com as normas penais
que iristitui, autorgar apHcabHidade concreta
ao inciso X do art. 5"da Constituição Federal,
que é o seguinte:
_"Art. s~ Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo~se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabí·
lidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguínteS: - --

, __Março de 1990
X -são invioláveis a intimidade, a vi·
da privada, a honra e a irnagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação."

Nesse intento, o projeto reproduz, no seu
art. 1", a primeira parce do io.ciso X do art.
s~; e, no seu art. 5", reproduz, corn outras
palavras, o preceito da segunda parte, referente à obrigação de indenizar os danos even·
tuais.
Trata-se de um projeto de lei criminal, ou
penal. Ele tipifica dois crimes, atribui-lh~s
as penas correspondentes, e, afinal, estabele·
ce·lhes a pena civil do dever de indenizar
pelos danos eventuai~.
Há uma emenda ao projeto, de autoria do
nobre Senador Ney Maranhão, que pretende
incluir nele um artigo, em que se tipifica e
sanciona o crime de divulgar "sem provas,
fato que afete a imagem, a intiffiidade ou
a vida privada das pessoas".
Data venia, parece-nos que essa emenda
inova apenas no referente à sanção penal;
esta, porém, não nos pareceu bem formu·
!ada, sobretudo por conter referências a ele~
menta$ transitórios, que a linguagem jurídica
repele. Tal, por exemplo, a referência a BTN.
Além disso, quer nos parecer que a nossa
emenda, substitutiva, que adiante expore~
mos, atende melhor ao objetivo colhnado.
Sendo um projeto de lei penal, parece-nos
que bem pode ser estruturado e redigido co·
mota!.
A lei penal se formula e expressa segundo
uma técnica própria peculiar: defini~se o tipo
e atribui-se~lhe a pena.
O tipo se define, conforme a tradição, pelo
verbo n~ infinitivo impessoal "Matar alguém:
Pena ...
___ .PensaillOS,. por isso, que convém nesta
oportunidàde formular uma emenda substi~
tutiva ao projeto. Apresentamo~la, pois, nos
termos seguintes:

EMENDA SUBSTITUTIV A
AO PROJETO
DE LEI DO SENADO FEDERAL
N<' 75, DE 1989
Define os crimes de divulgação de fatoS
da intimidade e da vida privada das pes~
soas, seili-ifautorização devida, e da utili~
zação da imagem das pessoas sem a auto- rlzação devida, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1·' Incluam-se no Capítulo V, Título
I, da Parte Especial do Código Penal vigente
~(Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940), os seguintes artigos, renumerados os
arts. 141,142,143 e 144, e, por conseqüência,
todos ops seguintes:
"Art. 141. Divulgar fatOS. da intimidade e da vida privada das pessoas, sem
a autorização devida:
Pena: detenção de seis meses a dois anos,
e multa, de cem a duzentos salários míni~
mos.
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Art. 142. Utilizar a imagem da pes~
soa, sem a autorização devida:
Pena: detenção, de seis meses a dois
anos, e multa de cem a dez mil salários
mínimos.
§ 19 Se dos dois crimes definidos nos
dois últimos artigos houver resultado
proveito pecuniârio para ó agente, a im~
portância será confiscada e utilizada pelo
Estado na educação pública.
§ 29 A aplicação da pena nos casos
dos dois últimos artigos far-se-á semprejuízo da obrigação de indenizar por perdas e danos."
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data .
de sua publicação.
.

Art.

3~

Revogam-se as disposições em

contrário.
Sala das Comissões, 14 de março de_l990.
-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente- Antônio Luiz Maya, Relator - Francisco Rç·
llemberg - Leite Chaves - Marco Maciel
- Jamil Haddad - João Lobo - Wilson
Martins- Carlos Patrocínio-- Jutahy Magalhães (Abstenção)- Meira Filho- João Calmon - Olavo Pires.
PARECER N• 34, DE 1990
D~,t Com~ão

de Constituição, Justiça
e Cidadania sobre o Projeto de Lei do
Senado n? 260, de 1989, que "dispõe sobre a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e ~ outras
providências".
Relator: Senador Meira Filho
A Comissão Dfretora do Senado Federal,
empenhada em regulamentar os dispositivos
da Constituição promulgada em outubro de
1988 de sorte a assegurar plena eficã.Ciã aos
direitos e garantias previstos na Lei Fundamental, apresentou Projeto de Lei que "dispõe sobre a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e dá outras
providências".
Na justificação da iniciativa, aduzem os no·
bres membros do colegiado as seguintes con·
siderações:
"Os direitos territoriais ii:tdígenas são
reconhecidos desde os tempos coloniais.
Em especial, o Alvará. de 1680 consi·
derou os fndios "primários e naturais senhores (das terras)", devendo, pois, tais
direitos serem preservados por ocasião
de concessões de terras a particulares.
No plano constitucional, a garantia de
tal instituto iniciou-se com a Constituição de 1934, fumando-se tomo tradição
nas Cartas Magnas subseqüentes. o-texto de 1988 apreSenta ·a inovação de expressar os direitos assegurados às comunidades indígenas numa redição mais
precisa, a qual pemúte contornar dubie·
dades que poderiam possibilitar o desrespeito aos preceitos estabelecidos.
Com vistas a regulação do_ par.ágrafo
6° do seu artigo 231, a Constiutição ~)fâ
em vi,s.ência prevê a necessidade de pelo

menos duas l~is. A primeira delas, lei
complementar, deve ter por conteúdo a
~definição do que representa "relevante
lrltei"esse público da União", a fim de
estabelecer ressalva à declaração de nulidade e extinção dos atos que tenham por
objeto a oéupação, o domínio e a p-osse
das terras tradicionalmehte_o_cupadas pelos índios, oU a exploração das riquezas
naturais do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes. A segunda, lei ordiná·
ria, deve demarcar o significado de "ocupação de boa fé", para possibilitar que,
apenas nos casos desse tipo de ocupação,
a União indenize benfeitorias, por ocasião da declaração de nulidade e extinção
dos ~tos acima mencionados."
Com muita propriedade, observaffi Os autores da iniciativa;
"Entretanto, é reconhecidamente impossível fazer valer as normas estabelecidas no parágrafo 6~ do artigo 231,
sem que as terras indígenas sejam demarcadas, conforme prevêem.o caput do
pr6prio artigO e o artigo 67 do Ato das
Disposições Coostitucionã.is Transitó·
rias.· Comó bem observa a antropóloga
Manuela Carneiro da Cunha, "a disputa
das terras indígenas e de suas riquezas
é o núcleo da questão indígena hoje no
Brasil".
A esse respeito, vale recorda'r que a
Lei n°6.001, de 1973, denominada "Estatuto do Índio", em seu artigo 65, fixou
que "o Poder Executivo fará, no prazo
de cinco anos, a demarcação das terras
indígenas, ainda não demarcadas". Passados dezesseis anos, a maior parte das
referidas terras está ainda por demarcar."
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Por derradeiro, como medida coercitiva e
visando assegurar, de forma eficaz, a implementação do preceito constitucional, tipifi·
ca-se, como crime de responsabilidade, a
inobservância de qualquer dos comandos inscritos na ihiciativa. (Arf: 3~)
Acreditamos que a proposição em apreço
está em perfeita conson-ánC"iã. com o preceituado no novo•texto constitucional, notadamente naquilo· que tem de mais importante
no particular da preservação dos direitos históricos das populações indígenas da preservação dos direitos históricos das populações
indígenas, merecendo, por esta razão, irrestrito apoio deste órgão.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação
da matéria na forma de sua redação original.
Sala das Comissões, 14 de março de 1990.
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente Meira Filho, Relator - Edison Lobão - Jsmil Haddad - Wilson Martins .:... João Calmoo - Leite Chaves - João Lobo - Francisco Rollemberg - Marco Maciel - Jutahy
Magalhães - Carlos Patrocínio - Olavo Pires.
PARECER N• 35, DE 1990

Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n? 347, de 1989, que "define crimes contra a memória nacional".
Relator: Senador FranciSco Rollemberg

"A União concluirá a demarcação das
terras in.dfgenas no prazo de cinco anos
a partir da promulgação da Constituição."
.

L De iniciativa dO Senador Jamil Had.dad, vem a exame desta ComiSsiio o Projeto
de Lei do Senado n9 347, de 1989, que "define
crimes contra a memória nacional" ..
2. 'Preliminarmente, o exame do aspecto
constitucional indica que preceito específico
estabelece no § 49, do artigo 216, que "os
danos e ameaças ao património cultural serão
punidos, na forma da lei".
Além disso, insere-se no âmbito da competência concorrente a elaboração de leis referentes à "proteção ao património histórico,
cultural, artístico, turístico e paisagístico"
(art. 24, inciso VII).

A toda a violência, impõ-se a necessidade
de ser estabelecido um planejamento da execução dos trabalhos demarcatórios a fim de
que a norma programática seja efetivamente
cumprida. Daí a opoituiiidade e a: conVeniência da iniciativa.
Determina o projeto que o Poder Executivo faça publicar, no prazo de 90 (noventa)
dias, o cranogram~;~. " ... que lhe permitirá
aunprir as determinações do art. 67 do Ato
das Disposiç6es ConsfitucionaiS Transitó. rias". (Art. 1•).
Com o propósito de viabilizar a fiscaHzação
congressual, é previsto o enviei, ao final de
cada semestre, de relatório circunstanciado
contendo o elenco as providências adotadas
e da execução efefivame-rite realizada. (Parágrafo Unico do art. 1~)
Ao término do prazo constitucional (cinco·
anos) deverá ser remetido relatório fmal dando conta da nova situação- reinante. (Artigo
2')

Observa-se, .destarte, que a iniciativa obedece claram~nte os balizamentos impostos
pelo texto da Constituição Federal e, além
disso, corrobora com sua inteligência, na medida em que estabelece penalidades com o
objetivo de coibir abusos e fraudes que, diuturnamente, lesam o património nacional.
3. Em reforço. a matéria é de alta significação para o País. devendo, dessarte, quando
ao mérito, receber integral acolhida desta Comissão. Por oportuno, ressalte-se que é impostergável a adoçâo de medidas gue facultem ao Poder Público gerenciar, de forma
adequada, a proteçâo da Memória Nacional.
É nesse sentido que• adquire importância
,a proposição em tela, de vez que propicia
às autoridades competentes instrumentos legais próprios para punir, consoante o mandamento constitucional, as agressões a esta ê'spécie do património brasileiro.
4. No prazo regimental, não foram apresentadas emenda&.

O çit&do aitigo 67 do Ato das Disposições
Constituciottais Transitórias determina:

I
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.5. Convém tembrar, no entant_ot_que tramita nesta Casa o Projeto de Lei da Câmara
n9 46, de 1989, (n 9 1.312/88, na Casa de origem), que "regulamenta o § 4P do art. 216
da Constituição, punindO os danoS e as ameaças ao património cultural brasileiro". A referida proposição trata de forma abrangente
a matéria, considerando infração os danos
e as ameaças ·que ocorrem contra as obras,

objetos, documentos, edificações a demais
espaços destinados às manifestações culturais; e, ainda, contra "os conjuntos urbano
e sítiOs de valor histórico, paisagístico, artfstico, arqueológico, paleontológico".

Alcança, portanto, o ptõjeto oriundo da
Câmara dos Deputados o conteúdo da proposição objeto deste parecer.
6. No que tange à jurídicidade e regimentalidade da proposição em apreço, não há
vício a sanar.
7. Diante do exposto, cabe registrar que
no projeto examinado não há vicio de forma
ou conteúdo, o que autoriza, portanto, o
prosseguimento de sua tramitação.
Sala das Comissões, 14 de março de 1990.
- Cld Sabóia de Car-valho, Presidente Francisco Rollemberg, Relator- Olavo Pires
- Jamil Haddad - Marco Maciel - João
Lobo - Jutahy Magalhães - Meira Filho
- Wilson Martins - Leite Chaves - Carlos
Patrocínio.
PARECER N? 36, DE 1990
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania sobre o Projeto de Lei do
Senado n~ 21, de 1989, que ~'autoriza o
Poder Executivo a instituir a 'Fundação
Universidadê Federal de Caxias', com sede na cidade de idêntica denominação,
no Estado do Maranhão, e dá outras providências."
Relator: Senador Lourlval Baptista

'

L

O Projeto de Lei em exame, de autoria
do ilustre Senador Edison Lobão, autoriza
o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal de Caxias, sediada na cidade de idêntica denominação.
A proposição enumera curSos-que a refe-rida Fundação ministrará, dispõe sobre o seu
património e estabelece o prazo de 120 (cento
e vinte_) dias, contados a partir da sua vigência, para o Poder Executivo regulamentar a
lei.
Em sua justificação, o autor destaca que
Caxias é um pólo importante de desen_volvimento do Estado do Maranhão, necessí1tando de uma·Universidade para fixar os jovens ao Município e alimentar o mercado de
trabalho local.
' Trttta-se, i~egavelmente, de inicia~iva de
grande relevância, uma vez que p~rt~lha d~
preocupações enfatizadas na Const1tu1~áo vtgente, a saber, a interiorização do ensmo superior, precisamente numa das cidades d~
malor expressão e potenciali4ade de crescimento populacional e económico do seu Estado.

Nos termos regimentais, cabe a esta Comissão analisar o Projeto no que tange à sua
constitucionaliáa-de,]Urídicidade e técnica legislativa. Assim, cumpre·, em primeiro lugar,
deixar claro que, por·ser projeto de lei autorizativa, não contraria a Constituição Federal
vigente. COm efeito, -esta última, em seu art.
61, § }9, II, estatui que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que
disponham sobre a "criação, estruturação e
atribuições dos Ministéii9s e_ órgãos da administração pública". Ml!i~ adiante, a Lei Maior
dispõe que compete privativamente ao Presi- dente da República "dispor sobre a organização e o funcionamento da administração
federal, na forma da lei" (art. 84, VI). Entretanto, a mesma Carta manda que as empresas
públicas, sociedades de economia mista, autarquias ou fundações públicas só poderão
ser criadas por lei específica (art. 37, XIX).
Deve-se ponderar que uma lei autorízativa
apenas pennite ao órgão, que já disponha
de poder para tal, o exerça em determinada
direção, o que chegaria a ser redundante.
Em princípio, a norma jurídica deve ser ccgente, competindo-lhe proibir ou estabelecer
determinada açáo. Como, todavia, existe
uma tradição de leis autorizativas que ensejam a iniciativa do Poder Legislativo em certas áreas, é possível acolher este tipo de nor~
ma legft.L
O projeto estabelece, eni seu art. 29, a criação do curso de "Assistência Social", quando
a denominação correta do campo de atuação
profissional e do respectivo curso é "Serviço
Social", conforme a Lei nD 3.252, de 27 de
agosto de 1957, especialmente em seus arts.
3~ e 4D.
Assim, propõe-se esta emenda corretiva ao
projeto do nobre Senador Edison Lobão. Em
vez de curso de ''Assistência Social", que seja
... Seiv,íçd"Social" ...
Considerando, portanto, o projeto constitucional, legal e jurídico, _opinamos por sua
aprovação.
_ _ __
Sala das Comiss6es, 14 de m_a.rço de 1990.
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente Lourival Baptista, Relator - João Castelo
- João Lobo - João Calmon - Meira Filho
- Wilson Martins - Fran(!isco Rollemberg
- Jutahy Magalhães - Carlos Patrocínio Jamil Haddad- Edison Lobão (Abstenção)
-Marco Maciel.
PARECER N• 37, DE !990

Da Comissão de Constituição, Justiça
___ e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n' 82, de 1989, que "dispõe sobre
a comemoração do feriado de 21 de abril
-Dia de Tiradentes''.
Relator: Senador Jamil Haddad
Vem a exame da ComissãO de Constituição, Justiça e Cid3dania do Senado Federal
o Projeto de Lei do Senadci n? 82, de 1989,
de autoria do Senador Itamar Franco~ que
trata da comemoração do dia 21 de abril,
consagrado a Tiradentes, na própria data,
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não se lhe aplicando a antecipação prevista
em Lei.
A rememoração da Inconfidência Mineira,
de significado não apenas restrito a Minas
Gerais, mas de dimensão nacional, trimsformou-se, pela Lei n? 7.320, de 11 de junho
de 1985, em data móyel. Isso significou uma
ruptura considerável tanto na tradição brasileira de se reverenciar um dos momentos de
maior expressão na história das liberdades
democráticas, mas principalmente na consciência de todo o poVo, que destaca no 21
de abril, mais que uma data, a demonstração
de um sentimento arraigado de soberania perante a espoliação, o jugo e o interesse externo.
A iniciativa do Senador Itamar Franco é
das mais louváveis e merece a concordância
e atenção das Casas Legislativas, por aprimo~
rar uma lei que se mostrou, na essência, disso~
ciada da vontade nacionaL Na Justificação
do Projeto, ressalta Sua Excelência, com propriedade, ser "rigorosamente inadmissível
que· a data consagrada a reverenciar aquele
que sacrificou a própria vida em prol da soberania e da liberdade do povo brasileiro v~nha
. a ser tutelada de forma idêntica a qualqúer
outra."
O País não pode relegar a plano secundário
sua realidade histórica, Principalmente no
que_ concerne a eventos que marcaram de modo positivo a fOrmação de sua consciência
libertária. Ao manter-se a antecipação das
comemoraç-ões relatívas ao Dia de Tirandentes; mantém-se, de igual modo, uma percepção distorcida acerca do significado funda·
mental daquela data.
Além do seu indiscutível mérito, o Projeto
atende plenamente os princípios juridicos e
constitucionais que regem a matéria em exame, pelo que somos por sua aprovação.
Sala das Comiss.óes-, 14 de março de 1990.
-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente - Jamil Haddad, Relator- Edison Lobão- Me ira Filho - Jutahy Magalhães - Fr~ncisco
Rolleinberg- M8.rco Maciel - Joáo Calmou
- Olavo Pires- João Lobo- Wilson Martins - Carlos Patrocínbio.
PARECER N• 38, DE 1990

Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n• 249, de 1989 que "altera, atualiza e consolida a Lei n9 5.988, de 14 de
dezembro de 1973, que regula os direitos
autorais."
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho
Apresenta o ilustre Senador Luiz Viana
Filho Projeto de Lei com o objetivo de alterar, atualizar e consolidar os diversos disposi·
tivoS do vigente ordenamento tutelar dos di·
reitos autorais,
Na justificativa, esclare o representante do
Estado da Bahia:
"Apraz· me ressaltar que o presente

ptõ jeto teve por escopo introduzir na Ie·
gistação de proteção aos direitos_._ intelectuais as adaptaç6es impostas pelo novo
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sistema constitucional, além de moder~
nizá-la, sem no entanto, ferir oS preceitos básicos que orientam a matéria em
nossa Doutrina do Direito.
As alterações introduzidas no projeto
poderiam ser classificadas em duas cate-

gorias: a primeira, de natureza substan-

tiva, refere-se ãs alterações impostas pela Carta Magna, e, algumas poucas, resultantes do progresso tecnológico, notadamente a introdução da remuneração
pela cópia privada e a mais completa es·
pecificã.Ção das formas, meios e -pro-cessos da utilização da criação intelectual.
A segunda categoria, de natureza adjetiva, visa a atualizar certos termos (ex.
"obra audiovisual" em lugar de "obra
cinematográfica"), bem como a emprestar maior precisão a algumas disposições."
Na verdade, devo ressaltar, os direitos autorais levam a uma grande complexidade jurídica, exigindo-se uma sistematização mais
atualizada e igualmente mais condizente com
a modernidade, advinda, especialmente, dos
amplos progressos da eletrônica. A serviço
do autor há hoje, mais do que nunca, um
avanço técnico amplo quer falemos em livros
ou discos ou em variados meios de impressão
e gravação.
Não podemos negar que, no universo do
Projeto do Senador Luiz Viana Filho há, inevitavelmente a polémica. Cabe ao legislador,
no entanto, o comportamento que plenamente alcance as necessidades sociais na questão.
As preocupações de Clovis Bevila_c;qua se·
riam, hoje, um tanto quanto diversas do que
as que viveu, a seu tempo, com relação a
tudo isso. O autor do Projeto -escolhe uma
linha de conduta e enfrenta toda a questão
com características modernas e _ousadas, bem
vivas e que garantem a atualidade de sua propositura.
Ao relator não sensibiliza a preocupação
governamental, expressa pelo Conselho Nacional de Direito Autoral, órgão integrante
da estrutura do Ministério da Cultura. A visão do problema deve s_er sempre mais ampla,
para não criarmOs, quanto aos direitOs autorais, uma tutela administrativa, principalmente em uma fase onde a Nação se volta
integralmente para uma maior liberdade de
iniciativa.
·
Não diríainos que o Senador Luíz Viana
Filho visa o fortalecimento do empresariado
responsável pela comercialização dos produtos do espírito. De certo o Projeto de Lei
não alimenta o confronto entre o autor e o
empresariado, indispensável à divulgação-e
comercialização de cada obra.
Os últimos acontecimentos demonstram
que os povos rompem com o Estado absolutamente dominante e cujos pecados maiores
nascem em um paternalismo inevitalmente
mal aplicado. Por outro lado, a tutela legal
dos direitos ima:teriais tem- acirtado polêmicas, devidamente ensejadas, mormente entre

os concorrentes que pugnam, respectivamente:
·
a) pela introdução de normas de ordem
pública a proteger o autor;
.• b) pela "autonomia da vontade"_.
Não houve, no Projeto, a preocupação de
ser privativisfa ou estatizante, é Iáetl de se
co_n~cluir. Há uma preocupação para obter
uma legislação mais técnica e que possibilite
o absQluto respeito aos direitos de quem intelectuafmente _cria: "Arites de fUndamentar
questões ideológicas, o Projeto visa a alcan·
çar uma _melhqr prática.
Para produzir o presente parecer, o relator
teve o cuidado de o_uvir todos os setores interessados na_matéria, tendo as portas de_ seu
gabinete e da ConiíSsão de _Constituição, Justiça e Cidadania abertas para tódos que se
interessaram, trazendo valiosOs subsidias. Inclusive foi feito amplo exame de documentm
~-pareceres enviados por várias entidades,
inclusive a AsSociação dos Musicas Arranjadores e Regentes. Igualmente mereceu muito
apreço o" Sr. Daniel da Silva Rocha, Presidente da Sociedade -BraSileira de Autores
Teatrais. O Rdãfoi tãrilbéffi cOlheu, sobre
o assunto, a posiçao da UBC- União Brasileira de ComposítOi:f:s e da Associação Brasileira dos Editores de Música. Não d~ixou de
conhecer o pensamento minucioso expresso
pela Associãção Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão (Abert).
Ressalto a Sociedade Brasileira de lntér·
pretes e Produtores Fonográficos que enviou
à Comissão de C.onstituíção,_ Justiça e Cidadania ampla doutrina, especialmente sobre
direüos coilexos, uma das preocupações do
autor do projeto de lei.
Por fim, nesse relato, resulta claro que apenas a Associação dos Músicos Arranjadores
e Regentes tomou posição adversa à propo·
situra sob exame.
A proteção ao_ trabalho in~electual há
preocupação legislador brasileiro. A meta é
assegurar aos criadOres e,seus coadjuvantes
as compensações de ordem moral e material,
resposta ao talento c_om o qual contribuem
para o desenvolvimento cultural. Afinal a Naçaõ é conhecida, no exterior, através, das
obras que por se_u valor conseg_uem romper
todas as fronteiras, tanto as geográficas como
as da discriminaÇão que" Os países menos riem.
têm sofrido ao longO dos séculos.

~--

Nascido dQs _conceitos jurídicos constantes
das leis da França Revoluc1oriária de 1791
e 1973, revestiu-se o Direito de autor das
características da propriedade (Nicola Stolfill
Dírítiõ di Autore- 3~ Edição- Ed. Libraria
-Milão - Vol. I - Pág. 5 em diante),
_sendo estas_ prerrogativas apresentadas aos
constituintes gauleses em termos candentes
pelo relator Le Chapelier, que classificou a
matéria c o mó a mais sagrada, a maí~ legítima,
a mais inatacável e a mais pess_oal das· propriedad_es (Pedro Ismael Medina Peres- "Derecho de Autor en la Cinematografia" - Ed.
Reus. ~Madri, pág. 4).
'
Muito embora François Hepp ("Radiodiffusiqn Télévision et Droit d' Auteur" - Ed.
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Internationale ......,_..Paris pág. 11) faça remontar as origens dã proteção ao "Bill'' da Rainha
Ana da Inglaterra de 1709, a verdade é que,
nos países de formação romântica, a estrutura
protecionista foi plasmada no direito revolucionário francês.
-A rigor, a imperiOsidade de uma proteção
legal genérica (em oposição à específica de
privilégios, anterior), surgiu como resultante
de dois fatos, de enorme conseqüência: o advento da imprensa, pelo inveilto de Gutemberg, em Mogúncia, lm 1455, que permitiu
a reprodução gráfica dos esCrito_S _erii gfande
número de exemplares, e a paulatina desaparição dos mecenas que, mais ainda no presente século, mercê do pesado _imposto sobre
a rend,a, não dispõem dos meios generosos
com que acolhiam os artistas no passado.
Por conseguinte, hoje, no Brasil mais que
em qualquer outro país, o criador intelectual
deve obter - e o legislador tem o dever de
Jh'o assegurar- o direito de absoluto respeito às suas prerrogativas pessoais, estritfssimas, e à plena garantia de suas faculdades
patrimoniais, obedecendo à modema orientação da doutrina, que distinguiu, através dos
estudos de Kant, Ihering e Picard, duas ordens de prerrogativas. A primeira, de natu·
reza personalíssima, que se refere à paternidade, ou seja, ao direito de_ser reconhecido
publicamente como o autor da obra divulgada, e ao direito de integridade, que impede
quaisquer alterações da obra, que afetem a
sua honra ou reputação, direitos estes consignados na Convenção de Berna, revista em
1971, no art. 6-Bis. Curiosamente, estes chamados "direitos moraís" na eXpressãO do jurista _francês André Morillt, universalmente
adotada, já eram objeto de Preocupação dos
autores literários desde a Idade Média, como·
no-lo diz Stig Stromholm, em sua interessante
monografia "Le Droit Moral de l'Auteur
(Ed. P.A. Nordstedt- Estocolmo -1966).
Ou seja, o autor sempre teve a preocupação
de que sua mensagem não fosse deturpada
no transcurso de sua comunicação ao público.
Os demais direitos, conhecidos como "clireitos patrimoniais" ou "direitos econômicos-.-.
são tidos entre nós como direitos reais derivados do domínio sobre bens imateriais, exigindo, assim, o consentimento do titular, para
todo e qualquer ato que resulte na utilização
por terceiro da sua obra ou produção.
É, pois, com imensa satisfação e profunda
consciência do cumprimento de um dever cívico, que me dedico a relatar o Projetq de

Lei n• 249189.
Cremos ser obrigação nossa, dar ênfase à
necessidade de enfocar a disciplina em termos
estritamente técnicos, desde que o legisJador
visa a proteger as obras e produções, independentemente das idéias que veiculem. Afinal, neste Brasil democrático, todos, têm o
direito de expressar suas convicções e a lei
não deve tolher, nem desproteger, qu-alquer
manifestação dos criadores intelectuais, sejam quais forem as suas tendências. Destarte,
na elaboração do presente parecer buscamos
~ndamen~o na doutrina cons~grada, notada-_
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mente nos ensinamentos_ dos mestres Clóvis
Bevilacqua, Teixeira de Freitas, Philadelpho
Azevedo, António Chaves, Hermano Dorvai, Milton Fernandes e outros especialistas
patrícios, bem como dos grandes autoralistas
modernos alienígenas, entre eles Henri Des~
bois, André Kérever, Isidro Satanowski, Piola Caselli, Eugen Ulmer, Stephen Stewart e
outros da mesma estirpe.
No cumprimento desta tarefa, também demos atenção às observações· e comentários
quenos foram apresentados por váiíóS órgãos
de classe e juristas conhecedores da matéria,
que constituírãlii- Vã.HOSOs elimentos para a
prátiCa- da aplícação dos preceitos legais, especialmente pela natureza construtiva desses
subsídios.
É, pois, com satisfaçãO que PasS:arriõs a
apreciar a encomiável iniciativa do nobre Senador Luiz Viana Filho, Consubstanciada no
Projeto de Lei do Senado n~ 249/89, que visa
a alterar, atualizar e consolidar a Lei n" 5.988,
de 14 de dezembro de 1973, que regula os
direitos autorais e .dá outras providências.
A matéria está ampla e judiciosarriente explanada pelo seu autor que demOnstra, de
modo cabal, a sua adaptação às normas consagradas pela Carta Magna de 5 de outubro
de 1988. Trata-se de trabalho de fôlego e
competência, a exigir atenção dos -qUe laboram no terreno dos direitos autorais. Isto porque, ramo jurídico de constante desenvolvimento, pode dizer-se haver atingido amplo
espaço de independência. Haja vista que a
Lei n' 5.988/13, ora modificada, já apresen·
tava e apresenta, pela sua latitude e abrangência, a feição de um verdadeiro código do
direito autoral e, no entanto, já não atende
à nova realidade económica, social e cultural
do País.
O n0"90 texto conStituciOnal tarribém atin~
giu a área dos direitos intelectuais e, ademais,
houvéramos de alcançar as novas realidades
dos direitos autorais diante do progresso tec·
nológico destes últimos três lustros. Daí impor-se, o mais breve possfve1 1 a adaptação
de que cogita o Projeto, o qual, como refere
o seu autor "tendo em conta a necessidade
de harmonizar a lei vi&erite com os nossos
preceitos constitucionais e às novas técnicas,
deparâmo;nos ·com a contingénciã~ de adequá~Ia a essas situações, sem alterar-lhe, contudo, a esséncia",
Cremos ter sidO-tal objetivocolimado, dentro da melhor técnica legislativa, porque_, na
verdade, realiza-se a finalidade maior e mais
desejada de toda a proposição, ou seja, con~
solida-se o volumoso acervo dos preceitos legais concernentes aos direitos do autor e dos
que lhe são conexos.
Fastidioso seria, por certo, discriminar e
destacar todas as inovações a serem obtidas
com- o- ·novo texto.~ Todavia, é de impor-se
especial referência a alguns pontos diveras
importantes,_como é o caso de introduzir-se
no Projeto a expressão "obras audiovisuais''
para substituir ~'obras cinematográficas e
aquelas obtidas por meios análogos à cinema_1tografia". Tal modificação ala:fga o conceito

perseguido, de justa tecnicidade e melhor
aplicação da norma legal.
Das mais importantes, também foi a alteração apresentada para efeito de atendimento
da nossa Lei Maior, que não mais permite
a_ vinculaÇão compuisória da classe dos autores,- itiivés de suas entídades, ao Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição ECAD, asslffi cOili ã extinção do Conselho
Nacional de Direito Autói'al- CNDA, com
o Cfue fiai" atendido o princípio da não interfe_rência estatal no funCionamento das associa~
ções (Constituição, art. 5~, inciso XVIII).
Outras disposições de igual valor, dão ao
Projeto uma característica inOvadora que lhe
permite, até, a avançar no tempo, numa antevisão perfei~ã._ do ·progressO da tecnologia, inclusive n~ campo da informática, Haja vista
no art. 30, que se insere no Capítulo III,
relativo aos direitos patrimoniais do autor e
de sua duração 1 onde se declara que depende
da autoriza-ção prévia e expressa do titular,
o-u de quem o represente, a utilizaçáo da obra
Ou _produç?Ç>, por qualquer forma, meio ou
proce.<;so, -~n:otffl.ihicação ao -p-úblico, direta
ou indireta, mediartte emprego de satélites
artificiais, de sistema óticos, fios telefônicos
otl não, cabos de qualquer tipo e meios de
comunicação similares que venham a ser adotactos e quaisquer outras formas, meios ou
processos existentes ou que venham a ser inventados.
Atentos, pois, à nossa opinião de que o
Projeto está perleitamente estruturado e obedece a uma orientação adequada, merecendo
os_ maiores louvores, sentimo-nos ã vontade
para propor alguns aperfeiçoamentos e certas
complementações do texto sub examem, que
registramos a seguir:
___ ]}__A inclusão de uma disposição que defina os_ termos empregados na ·rei, é de grande
utilidade para evitar interpretações aleatórias._ Merece encômios, assim, o· artigo 4~ a
isto- dedicad~~ farece-nos, e~tretanto, que
conviria distingúir da obra coletiva constante
da letra n do inciso VI, aquele outro tipo
de produção que consiste na seleção de pequenas obras ou trechos escolhidos, a que
os fiaD.ceses dão o nome de "oeuvre composite" e que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual- OMPI, em seu "Glos~
sárió", denomina Obra ''compósita'', vocábulo que pertence ao vernáculo e definido
no Novo Dicionário Aurélio (pág. 354), como
adjetivo que significa· "composto, mesclado,
heterogénio". Destarte. propomos acrescen~
tar uma alín_ea m, ao inciso VI, do r~ferido
artigo 4°, com a seguinte-definição:
Art. 49 Para o:s efeitos desta lei considera-se: __ _
VI-obra
"m) compósita - compilação literária de pequenas composições ou trechos
- de obras preexistentes sem a participa·
ção pessoal de seus autores."

2) Nõ irtciso VIII, do artl&o §_~._!'lcrescentar
as obras de arte cinética já definidas pela
alínea 1 do inciso VI, do art. 4~>,ficando,
pois, ·assim redigido aquele inciso;

"Art. 6~ São obras intelectuais as
criações do espfrito de qualquer modo
exteriorizadas, tais como:
VIII- as obras de desenho, pintura,
gravura, escultura, litografia e arte cinética."

3) A atualização de uma obra pode eventualmente resultar em criação adicional, o
que, aliás, está contemplado no artigo 71 do
Projeto. Por conseguinte, esta eventual atuação não deveria constar do Parágrafo único
do artigo 14 que veda o reconhecimento de
autoria a quem simplesmente auxilia-o autor.
Em conseqüência, propomos a seguinte redaçáo:
~

~~~

''Art. 14. A autoria da obra em colaboração é atribuída àquele ou àqueles
colaboradores ent cujo nome, pseudónimo ou sinal convencional a obra foi
publicada."
"Parágrafo único, _ Não se considera
colaborador quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra intelectual, revendo-a, fiscalizando-a ou dirigin-dó sua publicação."

4) No artigo 15 deverá ser incluída a
"obra compósítan e Propomos altefar a sua
redação, bem com ·seu § 39 nesta conformidade:
"Art. 15. É assegurada a proteção
às contribuições individuais em obras coletivas e cornpósitas em cUja publicação,
por qualquer forma, meio ou processo,
deverão ser respeitados os direitos morais e patrimoniais de setis autores.''•' • ••• ••""'u•

,_.__.,,....._,_...___..__~~

•••••••• ,_•••• •• •••••

-«§ 39 _Cabe ao õrgãnizador a titi.rlari~
dade dos direitos patrimoniais de autor
sobre o conjunto da obra coletiva ou da
obra compósita."

5) No§ 39 do art. 25, obserya-se que, provavelmente por falha datilográfica, foi omitida a menção ao inciso VI, do caput deste
artigo, Evidentemente deve isto ser retificado
e propomos que passe a ter a seguinte redação·:
Art. 25. São direitoS moi-ais dO-autor:
"§ 39 NOs casoS- dos- incisos V e VI
deste artigo, nissã.lvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem."
6) Por outro lado, no art. 26, parece-nos
que a redação da Lei n" 5.988173 melhor aten~
dia a situação já que os mtíltip!Os interesses
artísticos e económicos involucrados nas
obras audiovisuais não podem ficar à merc~
de eventuais manifestações temperamentais
passageiras. Põr este motivo, propomos manw
tê-la, nos seguintes termos:
"Art. 26 •. Cábe exclusivamente ao
diretor o exercfcio dos direitos morais
sobre a obra audiovisual, mas ele só poderá impedir a sua utilização após sé.t:Ltença judicial passada em julgado."
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7) Em lugar algum do capítulo referente
aos "direitos morãis" se consigna trata-se de
"direitos personalíssimos", o que nos parece
da maior importância para que os magistrados que venham a apreciar casos específicos,
possam melhor julgá-los. Por esta razão propomos incluir no artigo 28 essa importante

característica, passando o artigo 28 a ter a
seguinte redação:

"Art. 28. Os direitos morais são de
natureza personalíssima, inalienáveis e
irrenunciáveis."

8) No art. 30 do projeto, observa-se erro
tipográfico na alínea c do inciso VII. que consiste na expressão "alto-falante", equivocadamente grafado como "auto-falante".
9) Ainda com relação ao art. 30, entendemos útil acrescentar à especificação dos usos
de obras literárias e artísticas a sua reprodução por processos da informática, nos seguintes termos:
Art. 30. Cabe ao autor o direito de
utilizar, fruir e dispor da obra literária
artística e científica bem como o de autorizar sua utilização ou fruição por terceiros, no todo ou em parte:
"VIII- A inclusão ou armazenamento em bancos de dados, memórias de
computador, microfHmagem e demais
formas de arquivamento do gênero."
Deve, então, o a tua! inciso VIII, do artigo
30 do Projeto ser renumerado para inciso IX.
10) O Parágrafo único do artigo 30, abarca
uma restrição que também é objeto do arr.
35 do Projeto. Ambos se referem a questão
importantíssima porquanto especificam que
uma forma de utilização não se confunde com
outra e que a autorização para uma delas
não se estende às demais. Em razão de uma
melhor sistemática CntCiidemos que ambas
as disposições deveriam ser conjugadas e seguiriam imediatamente a listagem do art. 30,
como disposição autónoma. Em conseqüéncia, propomos dar-lhe a redação abaixO:
"Art. 31. As diversas formas-, n1eios
ou processos de utilização sáo independentes entre si e a autorização concedida
pelo titular para um deles não se estende
a quaisquer dos demais."
Destarte, desapareceria o Parágrafo único
do art. 30 e os atuais artigos 31, 32, 33 e
34 do Projeto seriam renumerados para artigos 32, 33, 34 e 35, respectivamente.
11) Com relação ao art. 34 do Projeto,
entendemos que a sua redação afeta o direito
moral do autor, razão pela qual propomos
manter a redação da atual Lei de Regência,
mais sintética e_adequada ao nosso ver. Por
isso, passaria o texto a ser o seguinte;
"Art. 35. Quando o autor, em virtude de revisão, tíver dado à obra versão
definitiv-a, não pciderão seus sucessores
reproduzir versões anteriores."
12) O_ art. 36_

refere~se- a

obra de enco-

menda e introduzimos duas pequenas emc;mdas redacionais no seu caput, obietivando

maior clareza. Por outro lado, o se-u § 2~ determina que a publicação da obra em que
a remuneração do autor dependa da sua exploração económica, seja efetivada dentro de
wn ano, salvo acordo distinto. 'Omite--se, porém, determinar o prazo de publicação nos
demais casos. CõnSideraildO que os interesses
do autor não são unícamerite pecun-iários, deveria a lei adotar um prazo, com efeito supletivo no silêncio do contrato-, e propomos que
esse seja de dois anos, amplamente suficiente
para o comitente. Destarte, o caput e o referido §_3° _do artigo 36, passam a ser:
.. Art. 36. Na,obra intelectual produzida em cumprimento a dever funcional óu a contrato de trabalho ou de prestação de serviços, os direitos patrimoniais de autor, salvo convenção em contrário, pertencerão ao comiiente para as
finalidades estipuladas no contrato ou,
inexistentes estas, para as finalidades
que constituam o objeto principal das
atividades do comitente."
§ 3° Nos demais casos, não existindo
estipUlação contratual, o comissário recobrará a plenitude de seus direitos patrimári.iãi~ sobre a obra se o comítente
não a publicar no prazo de dois anos
da entrega, desobrigado o autor de restituição."

Assim, o a tua! § 3~ do Pr'o jeto ficaria renumerado para§ 4°, mantida a sua redação.
13) NQ que tange o art. 38, concordamos
plenamente com a sua essência, todavia, entendemos necessário complementá-lo para
abranger os casos previstos nos artigos 56 e
79 do Projet9, que se referem a fotografias
e obras de artes plásticas, além dos livres
ajustes entre as partes. Para tanto, propomos
a redação a seguir:
''Art._ 38. A aqui~ição do original de
uma obra QCJ. de exemplar de seu instrumento ou veículo material de utilização,
não confere ao adquirente qualquer dos
direitos patrimoniais do autor, salvo nos
casos previstos na pres_ente lei e os ajustes expressos entre as partes .."
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importante refere-se à situação dos "marchands.", que- embora atuando como revendedores de obras de arte plásticas- são,
na realidade, verdadeiros agentes que intermedeiam o escoamento da produção do autor para o público. A rigor, o marchand atua
como o primeiro vendedor, o que, na prática
deveria isentá-lo desse ónus. Pelas razões expostas, perrnitímo-nos reformular, em parte,
essa disposição, dando-lhe a redação abaixo:
"Art. 39. O autor de -Obra de arte
ou' manuscrito, sendo originais, tem o direito irrenunciável e inalienável de
perceber cinco por cento do preço da
revenda, sobre as alienações s.ucessivas
desses bens."
§ 1" Não se aplica o disposto neste
artigo quando a primeira revenda for
efetuada por comerciante de arte ou
quando nas revendas poster~ores o preço
alcançado for inferior a cinco salários mínimos.
§ z~ Caso o autor não perceba o seu
direito de seqüência no ato da revenda,
o comprador é considerado depositário
da quantia a ele devida, salvo se a opera·
ção for realizada por leiloeiro, quando
será este o depositário."
15) Com relação aci art. 46, observamos
que o-Projeto repete uma antiga disposição
do Código Civíl que no art. 662limitava em
escassos 15 anos a proteção para as obras
publicadas pelo Estado (sentido lato). Não
perquirimos as razões que conduziram o legis.lador da época a esse insatisfatório prazo;
mesmo porque entendemos que a ratificação
da Convenção de Berna, revista em Paris em
1971, obriga à concessão do prazo mfnimo
de 50 anos post-mortem auctoris que o Brasil,
aliás, estendeu a 60 anos. Destarte, propomos suprimir esta lei às obras apenas publicadas pela União, Estado, Territórios, Dis·
trito Federal e Municfpios.

Paralelamente, notamos que não consta do
Projeto o prazo de proteção dos programas
de computador regulada pelo artigo 2~ da Lei
no 7.646, de 18 de dezembro de 1987, que
14) O art. 3"9, iefere-se ·ao droit de suite incorpora- este género de criação à proprieclenominado entre nós de "direito de seqüên· dade intelectual, protegido pela Lei n'
cia'' ._ E~t_a prerrogativa que tanto deveria be- _ 5.98Sn3. Como o Projeto sub examen altera
neficiar· os nosSos artistas plásticos, infeliz- esta últím3. e conSolida a:s -dísposições esparmente permaneceu como letra morta em vir· sas, entendemos que deveria também absortude da inexeqüibilidade da apuração do lu- ver o prazo da tutela legal, tal como definido
cro efetivo na revenda de obras de arte. Com na Lei especial sobre infol-inática. Proponho,
efeito, não é fácil calc_ular o lucro de uma assim, dar a seguinte redação ao art. 46:
oPeração, baseado na aquisição de um original há 3 ou 4 décadas, tendo em conta a
"Art. 46. Protegem-se por 25 anos
inflação avassaladora da moeda do nosso
os programas de computador, contados
País. Com a intenção de emprestar praticido_ seu lançamento, independentemente,
dade ao texto legal, entendemos que deveríade registro ou cadastramento."
mos adotar o sistema vigente na França, de
um percentual menor que incida sobre o preço·-cta revenda e não·sobre o lucro da opera16) Quanto ao Capítulo I, do Título IV,
ção. __ Esta abordagem do problema tornaria
verificamos nâO lhe haver sido dado título,
factível a aplicação do princípio legal, pela provavelmente por falha tipográficà. Propo·
simplificação do sistema. Outr~ consideração mos, então, a seguinte titulação:
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§ 1~ Consideram-se espetáculos públicos e audições públicas, para os efeitos
legais, as representações ou execuçóes_
CAPÍTULO I
em locais ou estabelecimentos coroo teaDa Edição
tros, cinemas, salões de baile ou concer17) Deve a lei assegurar o respeito aos
tos, boates, bares, clubes de qualquer
compromissos contratuais livremente assuminatureza. lojas comerciaís e industriais,
dos pelas partes. Cabe este comenrário à vista
estádios,_circos, restaurantes, hotéis, clído texto do § 1~ do art. 58 que abandona
nicas, hospitais, meios de transporte de
pelo editor. Entendemos que, se o_ ajuste sipassageirOs terrestre,- ffiarítimo, fluvial
lenciar a respeito, deve a lei oferecer supleti·
ou aéreo, ou onde quer que se represenvamente os prazos necessários para o cumpritem, eXecutem, ou transmitam obras in·
mento das obrigações Hvremente negociadas.
telectuai_s, com a participação de artistas
Propomos, pois, manter a redação da lei viremunerados, ou mediante quaisquer
gente para este parágrafo do artigo 58, ou
processos fonqmecânicos, eletrónicos ou
seja:
audiovisuais.
§ 29 Considera-se represeqtação a
"Art. 58. ·····~························---o
- ü"tilizaçil.o de obras teatrais, musicadas
"§ 19 Não havendo termo fixadO pãou não, tais como dramas, tragédias, cora a entrega da obra, entende-se que o
-médias, óperas, operetas, balés, pantoautor pode entregá-la quando lhe con·:mimás,-e semelhantes, mediante a parti·
vier; mas o editor pode fixar-lhe prazo,
dpaçãd de artistas, em locais de freqüêncom a cominaç§o de_ rescindir o contracia coletiva ou pela radiodifusão.
to."
"§ .3~ Con-sidera-se execução públi18) Com relação ao ait. 69 do Projeto afica a utilização de composiçóes musicais
gura-se-nos mais feliz a redação da lei vigente
ou líteros-musicais, mediante a partici- art. 70 - no que concerne à obrigatopação de artistas, ou a utilização de fonoriedade do editor proceder a nova edição.
gramas, em locais de freqüência coletiva,
Com efeito, a obrigação df: reedítar a obra,
por quaisquer processos fonomecânicos,
segundo o Projeto, não ficou atada ao ajuste
eletrónicos ou audiovisUais, inclusive a
com o autor sobre edições subseqüentes. Coradiodifusão e a exibição cinematográmo é óbvio, não convém ao ãütór que apenaS
fica." contratou uma única edição, possa seu editor
"§ 49 Previamente à realização do
invocar a lei para proceder a outra, nem tamespetáculo, audição ou transmissão, o
pouco deve o editor ser compelido a reeditar·
empresários deverá apresentar à autoriuma obra quando não obrigue o contrato.
dade policial, federal, ou estadual, obAssim, cremos ser preferível manter o texto
:5-ervançjo o difposto na legislação em vivigente sobre a matéria:
gor, o progra_rtia completo, com as autorizações dos titulares de todas as obras
"Art. 69. Se. esgotada a última edie produções nele incluídas, ou das assoção, o editor, com direito a outra, a não
ciações que os representem, acompanhapublicar, poderá o autor intimá-lo juélido do recibo pelo recolhimento dos rescialmente a que o faça em certo prazo,
pectivos direitos autorais."
sob pena de perder aquele direitO, alé-m
"§ s~ Qu_ando a remuneração dede responder pelos danos."
- penda de freqüéncia do público, poderá
19) Uma das mais freqüentes causas de
o empresário, por convênio com os titufricções entre autores e usuáríos ê a Comunilares de direitos autorais, ou associações
cação ao público das obras teatrais e das obras
que os representem, pagar o preço após
musicais. O Projeto trata da matéria de forma
a realização do espetáculo.
corr~a. porém, as opiniões por nós recolhi"§ 6~ O empresário entregará às asdas, tanto, da veneranda Sociedade Brasisociações 'que representem os titulares,
leira de Autores Teatrais -_SB~'_T, ·que_adimediatamente após o espetáculo, audiministra as obras dramáticas; como da tradição ou transmissão, relação completa
cional União Brasileira de_ Compositores -:
das obras e fonogramas utilizados, indiUBC, que se dedica ãs obras musicais, nos
cando os nomes dos respectivos autores,
conduzem à conclusão de que mellior seria
artistas e produtores."
separar as duas situações. Muito embora as
20)
Dentro da sistematização ora proposta
duas sejam juridicámente idênticas em sua
essência, apresentam elas características di- de agrupar no mesmo capítulo todos os aspecversas no exercício do direito. Por conseguin- tos da represen~ação teatraJ, entendemos que
te, permitímo-nos propor que o respectiv<J os artigos 111, 112 e 123 do Projeto deveriam
capítulo a elas dedicado seja reestruturado seguir-s~ imediatamente ao seu artigo 77, rea fim de atender às suas particularidades na numerados como artigos 78,79 e 80, respectivam~nte.
forma seguinte:
"Art. 72. Sern prévia e expressa autorização do titular, ou de quem o reprePor conseguinte, o art. 78 passaria a 81,
sente, não poderão ser utitizadt:)s obras renumerando-se os seguintes.
21) Por óbvia falha datilográfica, o art. 81
teatrais, composições musicais ou líteromusicais e fonogramas, em espetáculos do Projeto (que será renumeradQ paia artigo
84), deixou de consignar a ressalva relativa
público~, ou audições públicas.

TÍTULO IV

Da Utilização de Obras Intelectuais
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aos retratos, o· que_ deve ser retificado pela
adoção do tex:to seguinte, mantidos os seus
dois parágrafos:
..Art. 84.

O autor de obra fotográ-

fica tem direito a reproduzi-la, difundi-la
e colocá-la à venda, observadas as restrições à expOsição, reprodução e venda
de retratos, e sem prejuízo dos direitos
de autor sobre a obra fotográfada, se
de artes plásticas protegidas."
22) Outra emenda indispensável, motivada por falha de transcrição refere-se ao vocábulo "entendimentos", constante do art. 86
do projetO, quando houvera de ser "rendimentos", correção necessária para dar sentido ao texto. Renumerado para art. 89, o texto
passa a ser o seguinte:
"Art. -89. Caso a remuneração dos
demais co-autores e outros participantes
da obra audiovisual dependa dos rendimentos de sua utilização econômíca, o
prodUtor lhes prestará contas anuais, se
outro prazo não houver sido pactuado."

23) _Oart. 88 do projeto ((iue-seráreOumerado para art. 91), faz remissão ao art. 73
quando houvera de ser art. 72.
24) Os direitos conexos_ se revestem da característica de "di:i-eitos exclusivos", invocáveis "erga-omnes", porém, esta particularidade foi omitida no texto da -Lei n9 5.98Bn3
e também rio projeto "sub-examen": salvo
no art. 97. Seria recomendável especificá-lo
no art. 94 e propomos a seguinte redaçã!l,
renumerando-o para art. 97:
"Art. 97. Tem o artista, seu herdeiro ou sucessor, a título oneroso ou-gratuito, o direito exclusivo de autorizar ou
proibir a gravação, a repr6dução, a radiodifusão, a comunicação ao público,
ou utilização por qualquer forma, meio
ou processo de suas interpretaçóes ou
execuções."
25) Outra correção que se impõe é a substituição da expressão "direitos intelectuais"
no parágrafo único do art. 95 do projeto (que
passará a ser art. 98), por "bens intelectuais",
que se nos afigura a apropriada, já que não
se incluem "direitos" nos programas e sim
"obras e produções".
26) Os artistas interpretam ou executam
obras criadas por autores. Eventualmente poderão; eles próprios, ser autores das obras
que interpretam ou executam; porém, se trata de situações totalmente distintas, que farão
recair sobre a mesma cabeça duas titulari~
dades diversas, autónomas e independentes:
o direito de autor sobre a obra de sua autoria
e o direito conexo sObre a interpre"tação. Temos, pOis; como inadequado o emprego do
vocábulo "autoria" no art. 96 do projeto,
qUe se refere aos diieitõs mo_ra_iS dos artistasintérpretes, pois o referido termo poderia
prestar-se a confusões danosas ao delineamento dos direitos de que se cogita. Para
caracterizar o direito personalíssimo do intérprete a vincU13r o seu o orne à respectiva interpretação, entendemos que as expressões ade~

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

quadas seriam "direito à nominação" ou "direito de paternidade", sendo, aliás, esta última de mais constante aplicação, inclusive internacionalmente. Propomos, assim, substituir o vocábulo "autoria'' por ''paternidade''
na disposição eni" te!a que passará a ser o
art. 99.
27) Repete-se no art. 98 do projeto (que
passará a art. 101) o equívoco de remissão
ao art. 73 em lugar de are. 72.
28) Por coerência com a alteração introduzida no art. 94 do projeto, propomos também
acrescentar a expressão "direito exclusivo"
ao art. 99 do projeto (renumerando para 102)

que ficará com a seguinte redação:

"Art. 102. Cabe ãs empresas deradiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação
e reprodução de suas emissões, bem como a comunicação ao público, pela televisão, em locais de freqüência coletiva,
sem prejutzo dos direitos dos titulares
de bens intelectuais incluídos na programação."
29) O art. 104 do projetO -e seu parágrafo
único tratam do mandato outorgado pelos
titulares às suas associações para o exercício
de certos direitos patrimoniais, notadam-ente
a representação e a execução pública dos seus
bens intelectuais. O texto do projeto está baseado no da atual Lei de Regência, porém,
acrescentou-lheduas alterações que nos parecem merecedoras de reparos, especificamente a hipótese do parágrafo únicO- de delegar
a terceiros a prática dos mesmos atos.
Ora, se é admissíver que o mandante pnitique pessoalmente atos para os quais haja outorgado o mandato, sem afetá-lo, tal não se
dá quando confia a terceiro esses poderes.
Neste caso estaria outorgando um novo mandato que se sobrepõe e revoga automaticamente o anterior, nos termos do art, 1.319
do Código Civil. Por outro lado, não é interligável a restrição do caput, in fine, que prevê
cláusula expressa em contrário aos poderes
outorgados a associação. Ocorre que o titular
se filia â entidade exatamente para o fim precípuo de que esta o represente no exercfcio
de seus direitos, não tendo, pois, cabimento,
que ao se associar venha a excluir justamente
a prática dos atos que o levaram a ingressar
na sociedade. Por isso, entendemos que deveria ser mantída a redação da lei atual dessas
duas disposições, que atendem plenamente
às situações a que se- destinam, com o único
acréscimo, a ser feito no parágrafo- único,
da comunicação ã associaçãO mandatária
quando queira o titular exercitar pessoalmente, o seu direito. Propomos, assim, a seguinte
redação para esse artigo, renumerando para
107:
"Art, 107. Com o ato de filiação, as
associações se tornam mandatárias de
seus associados para a prática de todos
os atos necessários à defesa judicial ou
extrajudicial de seus direitos' autorais,'
bem como para sua cobrança."

Quarta-feira 21 779

"Parágrafo único. Os fitulares de di32) O art. 118 do projeto trata das Sanções
reitos poderão praticar, pessoalmente, civis aplicáveis aos que partic~pam da comeros atos referidos neste artigo, desde que cialização de bens intelectuais ilicitamente reo comuniquem previamente à associação produzidos, tornando esses agentes solidaria-a que estiverem filiados." .
mente responsáveis com os contrã.fatores. A
9
30) O art. 109 do projeto (que será renu- matéria é objeto do§ 2 do art. 184, do ,nosso
merado para 112), contém duas pequenas in- Código Penal, que não condicio!J.a, como o
correções tipográficas que lhe alteram o senti- faz o projeto subexamen, à "-ciênCia da fraudo. A primeira no seu caput, quando a pala- de", para aplicação da sanção ao agente. É
vra ''em" na !'linha que deveria ser "um" evidente que, na hipótese de comprovar-se
e quando intercalou n'o § 2~ a conjunção "ou'; a ausência de dolo ou culpa, no entendimento
que deverá ser suprirriida bem como a vírgula do juiz, deixará este de aplicar a _respectiva
sanção. O que nos parece desnecessário e
que a precede.
31) Sumamente louvável a iniciativa do que virá a constituir uma debilitação do disnobre Senador Luiz Viana Filho de haver positivo em causa, seria transferir o·ônus da
inserido a compensação autoral pela cópia prova ao autor lesado, como obviamente de~
privada no art. 113 do projeto. Observamos, corre do texto do projeto. Assim, propomos
retirar essa condição desnec_essária e evenentretanto que esta remuneração incidiria
unicamente sobre as fitas e outros suportes tualmente nociva, passand_o o artigo a ter a
não pré-gravados. Considerando que, segun- seguinte redação:
do informações que nos chegaram recentemente, a indústria eletrônica está por lançar
no mercado aparelhos reprodutores com memória embutida, que dispensarão o uso de
suportes materiaiS externos, tais como fitas
ou discos, entendemos que o projeto deveria
abarcar, tãl como a lei da República Federal
da Alf:manha e de -oUtros países, tarribêm os
equipamentos reprodutores. Neste sentido,
propomos ampliar o alcance do art. 113 do
projeto (renumerando para art. 114), na seguinte forma:
---

"Art. 114. Os titulares de direito de
autor e dos que lhes são conexos, domiciliados no pafs, cujas obras, produções,
interpretações e execuções hajam sido
publicadas em fonogramas e videofonogramas, terão direito a remuneração de
natureza autoral, como compensação à
possibilidade de sua reprodução privada,
na forma do inciso II do a:rt. 49 da presente lei, mediante o uso de aparelhos
reprodutores e de suportes materiais vircrens "
0
"§. l\' A remuneraçãO será- devida
pelo fabriciriü: ou importador, no ato
da saída do estabelecimento, â razão de
20% (vinte por cento) sobre o seu preço
de venda dos aparelhos reprodutores e
das fitas magnéticas, õu qUaisquer outros
suportes materiais, virgens."
Os demais parágrafos- m-antêm~se intactos,
salvo quanto às remissões impostas pela renumeração das respectivas disposições.
Em conseqüéllcia da alteração acirria, o art.
114 do projetO (agáia art. 115), tamb~m deverá isentar dos equipamentos profissionais
destinados à produção originária, passando
a ter a seguinte redação:
"Art. 115. Os suportes materiais e
aparelhos reprodutores utilizados para
duplicação de fonogramas ou videogramas por seus próprios produtores ou seus
concessionários, não estarão sujeitos ao
pagamento da remuneração de que trata
o artigo anterior."

"Art. 119. Quem vender, expuser à
venda, ocultar, adquiri,r, distribuir Ou ti_ver em depósito para o fim d_e venda,
obras reproduzidas com fraude, será so·
Iidariamente responsável -çonf o cóntrafator, nos termos dos artigos preceden·
tes, respondendo como contrafatores o
importador e- o distribuidor em _caso .de
reprodução no _exterior."
33) No art. 121 do projeto dispôs-se ·que
o titular dos direitos patrimoniais de autor
ou conexos pode requerer medida liminar à
"autoridade judiciária", com o objetivo de
impedir a ofensa aos seus direitos. Trata-se
de in-ovação nos procedímentos de re.pn!ssão
às violações, que transfere para o já tão sobrecarregado Judiciário providência ·aca:utClatória que, tradicionalmente, vem corres·
pendendo às autoridades policiais.
Assim, propomos manter o sistema vigente
consagrado no artigo 127 da lei em vígoi",
alterando-o tão-somente para o reconhecimento da competência tanto da polícia federal como das polícias estaduais para coibir
este género de violações. Propomos então
o seguinte texto para esta disposição, renumerada para art. 122:
-- - "Art. 122. _0-fiflilifâOS direitOS patrimoniais de autor ou conexps pode requerer à autoridade policial, federal ou
estadual, a interdição da represelltação,
execução, transmissão ou retransiniss-ão
de obra intelectual, inclusive fonograma
sem autorização devida, bem como a
apreensão, para a garantia de seus direitos, da receita bruta."
"§ _lo As mesmas"sanções sáão apii·
cadas pela autoridade policial no caso
de infração da obrigaÇão de pagamento
prevista nos pa~ágrafo~ 4~, s~ e_ 69 _dó artigo 72."
·
"§ 2~ A interdição não será-SUSpenSa
antes do infrator exibir a autori~açâo,
o comprovante de pagamento, ou ambos, relativos a todas as obras. e produções utilizadas, conforme a causa da in·
terdição."
•
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34) Quanto ao art. 122 do projeto, cabe·
nos tecer as mesmas considerações já feitas
com relação ao seu art. 118. Com efeito, con-

diciona-se a solidariedad_e_ dos responsáveis
pelos locais onde os direitos autorais sejam
violados à demonstração de existência de
'"culpa ou dolo na contratação". Receiamos
que esse condicioil.amento representaria sério
óbice ao objeto tutelar da lei pois deslocaria
exatamente para o lesado essa demonstração,
a fínfde que-possa este exercitar o seu direito.
Prompomos então extirpar essa condição,
com a retirada da parte final da disposição,
que passaria a ter o seguinte teor, após renumerado para artigo 123:
"Art. 123. Pela violação de direitos
autorais nos espetáculos e audições pú~
blicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o § 1~ do art. 72,
seus proprietários, diretores, gerentes,
empresáriOS-e arrendatários, respo-ndem
solidariamente com os organizadores
dos espetáculos."
35) Relativamente ao art. 124, propomos
a sub:.tituição do título "Da Prescrição" por
"Da Decadênciã. da Ação", enquanto que
nos artigo propriamente dito alteramos a palavra ..prescreve" por "decai", ficando assim
a redação:
CAPITULO III
Da Decadência da Ação
Art. 124. Decai em- CinCO ãiiOs a
ação cível por ofensa a direitos patrimoniais de autor ou conexos, contado o prazo da data em que se deu a infração."
Trocamos a palavra "civil", por "cível",
e "violação" por "infrã.ção", por razões claras.
Os tribunais brasileiros, em firme jurisprudência, entendem que o direito de ação decai
e não propriamente prescreve, não sendo,
assim, o prazo interrompido. Notadamente
no exame do prazo para interposição de ação
rescisória, sente-se,- pacificcinli;:rife;- iio Poder
Judiciário brasileiro que há decadência c não
prescrição. O prazo prescriciorial sofre interrupções, mas o prazo decadencial é fatal.
Mesmo assim, sob outros aspectos, tem sido dífícH a missão do doutrinador que tenta
distinguir um ínstifuto do outro, ciinda mais
pelas confusões nascida de práticas adversas
do campo do Direito Penal e do Direito Civil.
As ações, entre outras são cíveis e penais.
Melhor do que entender que houve a violação de uma obra é mais importante, a nosso
ver, conceituarwse que houve infração, pela
desobediência à lei e, conseqüentemente, pcla existência de ato ilícito.
36) Considerando as úteis e oportuna!'. alterações, adições e supressões introduzidas
à atual Lei de Regência pelo nobre proponente do Projeto n~ 249/89, bem como à nossa
própria contribuição contida no presente parecer, entendemos que convém ab-rogar a
Lei n~ 5.98"8, de 14 de dezembro de 1973,
cu ia matéria foi totalmente absorvida no pro-

jeto. Ein conseqüência, seria dada ao artigo
128 a seguinte redaçãO:
"Art. 128. Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, mantida~ a~
Leis n"s 6.533, de 24 de maio de 1978,
e 7.646, de 18 de dezembro de 1987,
ab-rogada a Lei n" 5.988, de 14 de dezembro dt;": 1973 e revogadas as disposições
em contrário."
37) Dentro des'taótica, também sugerimos
a alteração da ementa do projeto para:
"Altera, atualiza e consolida a legislação
sobre direitos autorais e dá outras providências."
Ante o exposto, o parecer é pela aprovação
do projeto de autoria do Senador Luiz Viana
Filho, não apenas pelos méritos técnicos da
propositura mas, príncipalmente, pelo lado
social que, sem dúvida, ê o ponto mais forfe de tudo que se analisou. As modificações prow
postas são mero aperfeiçoamento e nunca
uma correçãO.
·- ....
-· ·
Pda aprovação do projeto, com as modifi~
caÇóes- Própóst_as, Para o aparecimento de
uma lei completa e inoderna.
Sala das Sessões~ 8 de março de 1990. Chagas Rodrigues, Presidente em exercício
- Cid Sabóia de CarvalhoRelator. -Leite
Chaves- Edison Lobão- Francisco Rollemw
berg- Mauro Benevides- Maurício Correa
- Leopoldo Peres - Antonio Luiz Maya João Menezes - Lourival Baptista.
PARECER N· 39, DE 1990
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, ao Projeto de Lei do Senado
n• 318, de 1989, que "acrescenta paráw
grafo único ao artigo IS da Lei n? 6.368,
de 2Lde outubro de 1976".
Relator: Senador Carlos Patrocínio
O Projeto sob exame, de autoria do eminente Senador Jo~é Ignâcio Ferreira, acrescenta parágrafo único ao artigo 18 da Lei
n"6.368, de 21 de outubro de 1976, que dispõe
sobre medida...;, de prevenção e repressão ao
tráfico ilícito e uso indevido de substâncias
entorpecentes.
A iniciativa, segundo justifica o Autor,
- bu~ca, basicamente, dar tratamento mais severo aos criines relacionados com o comércio
..
de substâncias tóxicas.
Cabe-nos examinar-lhe o mérito, nos termos do art. 101, II, 4, do Regimento Interno
do Senado Federal.
Acaciano que o vício dos estupefacientes
torna-se eXperiência c-ríticit, de parte dos viciados em número crescente, no mundo, inpondo-se, destarte, o maior rigor no campo
penal Contra Os trafíciuites, ddiriqüerites s_órdidos de alta periculosidade.
As cifra:. do tráfico, no caso brasileiro, já
se apresentam assustadoras como o atestam
as estatístícas internacionais, especicialmente
nas últimas décadas.
Embora não haja de se esperar da expre~
são penal, sic et simpl!citer, milagres, no particular, dado o caráter interdiscipltnar das to~

xicomanias, a lei é um mínimo ético a ser
atendido.
Já o "I Congresso Brasileiro de Magistrados", realizado em Vitória, no Estado doEspirita Santo, no mês de agosto de 1973, propugnava todo· o rigor legal para o traficante.
Em 1974, por igual, o"[ Congresso IntCrnacional sobre o Uso de Tóxicos pela Juventude
Universitária", realizado em São Paulo, concluía pela maior agravaç-ão das penalidades.
A estrutura e a modificação das massas
criminais em movimento e constantes, em
comprovação com fenômenos outros, coletivos, levam-nos à constata~·ão da existência
de uma estreita dependência entre o movimento real da criminalidade e as condições
momentâneas do meio, em especial, as condições económicas, além de uma variedade
mais constante conforme o sexo, a idade, o
estado biológico, condicionada por inúmeros
fatores. De harmonia com experiências criminológicas, concluiu-se ser da ordem de 30%
· a 40% o número de pessoas que cometem
crimes por influência da pressão reforçada
do meio (a par de suas tendências).
O meio é, pois, também, fator desencadeante de criminalidade, segundo eStudos
etiológicos. Ora, o traficante é o núcleo desse
meio! É ele a peça central da circulação das
drogas! Em suma: deve ser punido com a
maior severidade, levando-se em conta a no~
cividade social da sua atuação.
Não padeçe a proposição da eiva de inconstitucionalidade. Jurídica também o é, além
de oportuna, conveniente e calcada em boa
técnica legislativa.
Pela sua aprovação, sem reservas.
Sala das Comissões, 14 de março de 1990.
-Cid Sabóia de Carvalho Presidente- Carlos Patrocínio - Relator - Marco Maciel
- Jutahy Magalhães- Jamil Haddad- Frogoso I/ CHN/m3 (out/89) Edison Lobão OLavo Pires - João Lobo - Meira Filho
- João Calmou - Wilson Calmon - Francisco Rollemberg.
O SR. PRESIDE!'\TE (Nelson Carneiro)
-O expediente lido vai à publicação.
Do expediente lido, constam pareceres da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que concluem favoravelmente aos Projetas de Lei da Câmara n·'~ 64, de 1983, e
55, de 1989. As Matérias ficarão sobre a mesa, durante 5 sessões ordinária.<>, para recebimento de emendas, nos termos do disposto
no artigo 23_5, inciso II, ~lfnea d, do Regimento Interno. (Pausa)
Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo
Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte

Gabinete da Liderança do PFL

0!. GL. PFL n'' 019/90
BrasJ1ia, 14 de mar_ço de 1990
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para, na qualidade de Líder do Partido
da Frente Liberal- PFL no Senado Federal,
solicitar as necessárias providências para que
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sejam processadas as seguintes substituições
na composição das Comissões, conforme especificação abaixo: -- ·

-Comissão De Consütuição e Justiça CCJ
Substituir - como Ti tu lar- o Senador Marco Maciel pelo Senador Marcondes Gadelha.
- Comissão de Assuntos Econômicos CAE
Substituir- como Titular- o Se:nador Carlos Chíarelli pelo Senador Marcondes Gadelha.
- Comissão de Educação - CE
Substituir - como Suplente - o Senador
Carlos Chiarelli'J>elo Senador Marcondes Gade\ha.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os meus protestos de elevada consideração e apreço.- Senador Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O oficio lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que vai ser lido pelo
Sr. 1'-' Secretário.
.

É lido o seguinte.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 14, DE 1990
Dispõe sobre o exercício da profissão
de Técnico em Turismo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica reconhecida em todo o terri~
tório nacional a profissão de Técnico em Turismo, observados os preceitos desta Lei.
Art. 2" O exercício da profissão de Técnico em Turismo é pdvativo:
a) do diplomado em curso superior de Turismo devidamente reconhecido:
b) do diplomado por estabelecimento de
ensino superior estrangeiro, em cursO Sí:ãiilar,
desde que o respectivo diploma seja revalidado na forma da legislação vigente;
c) do professor titular, assistente ou adjunto das cadeiras de Teoria e Técnica de TUris-mo e de Planejamento e Organização de Turismo em estabelecimento de ensino superior, oficial ou reconhecido há mais de 2 anos.
d) dos que, na data da promulgação desta
Lei, tenham 5 (cinco) anos de efetivõ exercício na área de Turismo.
Art. 3n As pessoas habilitadas na forma
da presente Lei farão o registro do respectivo
diploma no órgão competente do Ministério
da Educação.
Art. 4~ As atividades desenvolvidas pelo
Técnico em Turismo compreendem a utilização de técnicas com os seguinte::. objetivos:
I - criar, elaborar, analisar e ínter"pi-etar
planos e projetas turísti.cos;
II - realizar estudos e interpretar dados
sobre os costumes, práticas e hábitos de correntes turísticas;
III- emitir pareceres, elaborar relatórios,
planos, laudos e prestar a~sessoria técnica especializada;
IV- elaborar projetas ou estudos de planejamento, organização, funcionamento e
exploração de empreendimentos turísticos

Quarta-feira 21
em empre~as privadas ou públicas, subordinadas a Empresa Brasileira de Turismo Embratur;
V ,...._ realiz.ar estudos aplicados a explicar
fenómenos turfsticos, bem como as respectivas origens, mudanças e evoluções.
Art. 5u Fica acrescido ao Grupo da Con~
federação Nacional das Profissões Liberais
do Quadro de Atividades e Profissões da
Co.Dsolidação das Leis do Trabalho a catego·
ria de Técnico em Turismo.
-Art. &' O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da data da sua publicação.
Art. 7o Esta Lei. entra em vigor na data
da sua publicação.
Art. 8\' Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Seria dispensável salientar a imQOrtância
económico social do Turismo no País e no
mundo. Ademais, é uma atividade que tende
a crescercom intensjd~de nas_ próximas décadas, em face da redução das barreiras_ que
separam povos e Estados. Daí a importância

de dar a essa atividade o tratamento que me-

_____________ _
É nosso propósito, através deste Projeto
de Lei que ora submetemos à apreciação do_
Congresso Nacional, elaborar uma legislação
específica que discipline os direitos e_deveres
do Técnico_em Turismo, a exemplo de outras
profissões que tiveram os seus exercícios em
lei.
rece~

As atribuições do profissional de Técnico
em Turismo- nãO foram ainda regulamentadas, em virtude da sua recenticidade em nosso meio. De fato~- s(úTierite há pouco tempo
o nosso País começou a adotar os critérios
utilizados por países onde o turismo é mais
desenvolvido. Apesar das dificuldades que
sofre, como a falta de adequados serviços
de transportes, comunicações e hospedagem,
o turismo no_Brasil vel!l__se_expandindo, principalmente após o estabelecimento de incentlVOS legais às atividades_ligadas à área. Com
isso, é da máxima iriiportância que tenhamos
nesse campo, um técnico especializado capaz
de promovê-lo em condições satisfatórias.
Assim, a proposta que formulamos tem como
objetivo credenciar o exercídio de uma profbsão que, ao lado de outras já recoiihC:cidas,
reclama também a sua presença, bem como
significa o apreço que t9dos nós legisladores
devemos a um dos serviços necessários à nossa comunidade.
Na Classificação Brasileira de Ocupantes
do _Sistema Nacional de Empregos -Sine,
do Ministério do Trabalho, consta o grupo
5~91 referente aos Agentes de Viagens e
Guias de Turismo.
·
Na Confederação Nacional do- Comércio,
mencionaUo na Consolidação das Leis do
Trabalho, consta no 4'1 grupo: empregados
em turismo e hospitalidade.
Nos cursos mantidos pelo Senac consta no
grupo "F:t!-nçâo de Turismo e Hospitalidade",
guia de turismo.
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Na listagem e caracterização de cursos dê
qualífic-ai;;ão profissional do Senai, consta:
Agente de Viagem e GuiaS-de Turisrrio,-com
a finalidade de atender a área de turismo.
No dicioriário de ocupações do Senai consta função de turismo e hospitalidade: recepcionis.ta.
O primeiro" curso sUperior de turismo do
faís, reconhecido oficialmente, fói-õ Instituto
de Artes e Comunicações da Universidade
Católica dé Petrópolis~ A ESCola de_Corriuril~
eações e Artes da Universidade de São Paulo
o criou em 1975. Entretanto, a primeiro
campo da formação de mão-de-obra qualifi·
cada para atuar nos setores que compõem
o campo de trabalho das profissões de turismo foi o Seiviço Nacional de Aprendizagem
Comercial- Senac. Hoje, já existem outros
cursos que fornecem a ess.es profissionais uma
formação mais especializada.
Como se pode constatar, a atividade de
turismo já faz parte de uma catalogação de
cursos e de desempenhos qualificados. Cumprindo-se agora, tão-somente, que se faça a
sua regulamentação profissional que, .certa·
mente, virá assegurar melhores condições de
amparo ao trabalho, novas perspectivas de
emprego, ensejando oportunidade e incentivo para o aprimoramento de suas funções.
Por todas essas razões, aguardamos confiante dos eminentes Pares do Congresso Nacional plena acolhida deste projeto, pelas
suas significativas_ repercussões de caráter
económico-social.
Sala das Sessões, 19 de março de 1990.
-Senador Marco Maciel.

·no

(A Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-0 projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 1~ Se.cretário.

É lido e deferidO-o seguinte
REQUERIMENTO N• 40, DE 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente do"Senado Federal,
Nos termos regimentais, requeiro à Mesa
providência no sentido de que o artigo de
Dom Lourenço de Almeida Prado, sob o título "Ensino Público Pago", publicado no Jornal dó Brasil, em sua edição de 19 de março
de 1990, anexo a este, tecendo considerações
sobre o Projeto de Lei do Senado n" 114,
de 1989, que "institui o ensino pago nas instituições federais de_ensino superior e dá outras
providências", de minha autoria, passe a integrar, in totum, a justificativa do presente projeto.
Sala das Sessões, 19 de março de 1990.
- Senador Francisco Rollemberg.
Jornal do Brasil
Segunda-feira, 19-3-90
ENSINO PÚBLICO PAGO
Dom Lourenço de Almeida Prado*
O Projeto de Lei n" 114, do Senador Fran·
cisco Rolleníberg, propõe uma inovação, à
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DIÁRIO f?O CONGRESSO NACiONAL (Seção IÍ)

prirúeírã vista, sUrPreende-nte: t:nsino pago
nas escolas federais oficiais, para os alunos
que tenham condições "fil1anceiras para isso.
Digo surpreei:Jdente, não porque haja, na
proposta, algo de menos fácil de entender.
Mas porque esse animal consuetudinário, que
é o homem, tem uma mente tarda. que custa
a parar para pensar e reexa.minar idéias tricul·
cadas por mecanis~Os repetitivos desde a infância. Parece que éssas idéias preconcebidas
ou automatizadas bloqueiam qualquer iniciativa de avaliá-la<;. E ficam, como convicções
inamovtveis.
A gratuidade no_ ensino oficial, principalmente em relação ao superior é uma dessas
convicções, sobre a qual não se_costuma refletir. Questiõriar já é um crime antidemocrá~
tico. Ainda mais porque goza da aparência
de pura generosidade. Se pararmos para pensar, será fácil ver que ofertas generalizadas
dess_e tipo, que atribuem direito igual para
todos, acabam não dando a cada um o que
é justo, favorecendo o que. por já ter mais,
precisa de menos, eni. detrimento de quem.
não tendo nada, precisa de ao menos um pouco.
Todos têm direito à alimentação. Se estou
com um único prato de comida, diante de
um faminto e de outro que acaba de almoçar
fartamente, a igualdade seria dar meio prato
a cada um: o faminto continuaria com fome
e o outro se dava ao luxo de satisfazer a gula.
Seria justo? Evidentemente, não. A justiça
deixa de ser justa quando não é aprimoráda
:Rela eqüidade. Summum ius, summa iniuria.
E preciso entender .que o igual só é iguaL
quando leva em conta as circunstâncias, isto
é, a eqUidade.
__
_ _____ _
Dirá o teórico, repCtiaor deSiO!:ãns: o justo
é ter comida, para todos. Certo. Mas quando
não houver essa desejável abundância? O direito do faminto é mais urgente: o deste se
funda na necessidade, numa exigência natural e biológica; o do outro, se _existe, é o
direito ao supérfluo ou ao desnecessário (e
à custa da fome do primeiro).
A imagem pode ser um pouco forçada para
a aplicação ao nosso caso. Afinal, o acesso
a um curso _superior não é um luxo ou uma
espécie de gula espiritual. É um direito, uma
aspiração legítima, um ben: s_ocial. Mas o pro·
jeto não impede esse- aces'so; apenas distribui
os recursos mais eqüitativamente: quem tem
recursos para chegar lá, com o seu próprio
dinheiro, deixe o dinheiro público para
quem, sem ele_, ficaria priva4o. _Educam-~e
dois, em vez de_ um só, impede-se que quem
pode tira a vez de quem não pode.
O contraste - e a .irijllstiça - sê tornam
mais Chocantes, $C pensarmos que o custo
de um alunp na escola supe,rior equivale ao
de 30 alunos no primáriO: a-superalimentação
de um é obtida ã custa de deixar 30 na fon1e
absoluta. O aprendizado primário é ~uito
mais decisivo para que um homem SeJa ho·
mem. Sua carência é uma marginalização.
Diante dessas considerações, temos que
entender que o ·dispositivo constitucionalitem IV do art. 206- tem que ser entendido

como um prúeito-meta: uni ideal a ser procu~
rado para ser atingido com o aprimoramento
democrático e a vinda dos recursos. Imaginá-lo como um objetivo imediato é instituir
o impossível.
Diz a sabedoria romana Impossibilium nulia_ obligatio est" (Celso, De R. _S. 50. 17).
Não há neiil_luma obrigaç_ão para as coisas
impossíveis. Talvez, seja por essa feição im·
possível que o preceito venha ficando estéril.
Se ê impossível, nenhum governo se sente
obrigado a cumpri~lo. Se o entendêssemos
como meta, todo governo teria o dever de
faur tudo para chegar lá.
De- mais, o próprio texto constitucionul
mostra que o item IV do art:206 iridica uma
meta. Do contrário. contradiria o item II do
art. 208. que determina a "progressivã extensão de gratuidade ao ensino médio". Se para
o ensino médio a gratuidade é objetivo a ser
atingido progressivamente, que entender do
superior? Que entender _do principio geral
do art. 206? Além disso, a disposição transitória do art. 60 confirma o entendimento.
Aliás. esse é o único entendimento legítimo
em termos atuais. Se quisermos retroceder,
buscando as razões de nossos legisladores do
século passado, que deram partida a essa,
hoje tradicional, posição de legislação brasi~
!eira, a interpretação teria, ainda, outra raiz.
Nessa época, em que despertava na sociedade
civilizada a idéia de que a educação constitui
um dever do Estado, este se movia, não por
um impolso humanista (solicitado pela tom;:t~
da de consciência- de que da, a educação,
constituía um direito da pessoa humana), mas
por uma postulação do seu próprio interesse,
seja dese_nvolvimentista_,_ o Estado próspero,
se]ã sOcial, a preparaçiio de pessoal qualifi·
cado para os serviços; seja, o que passa a
ser trágico, no estado totalitário, para tram;formar criaturas humanas em escravos sub·
missas c alegres com sua escravidão.
Até o inicio do século XIX, o Estado se
apresenta, apenas, como protetor ou estimu~
laclor da instrução, da mesma maneira que
protegia as artes e as letras. Mas não a tomava
como tarefa sua ou como serviço devido.
Com a Revolução Francesa, o Estado, jul~
gando-se modelador único da sociedade, toma para si funções de instruir, não tanto realizando escola, mas fiscalizando-a e procuran·
do, tirar-lhe a fisionomia particular e a nota
re!'igiosa. Mais recentemente a expressão
"instrução pública" foi substituída por ''educação nacionãl", mudança sintomática do di·
rigismo estatal e do crescente cstatismo.
Na Constituição brasileira de 1891, além
dessa fu_nção de animador da Instrução, que
é conferida ao Estado, prescreve~se a laicidade do ensino oficial.
Esta simples afirmação, hoje tão evidente
para nós- a educação é um direito de todos
-,não aparecia ngs códigos antigos.
.
O Estado-não se sentia no dever de atender
a um direito do cidadão, mas necessitado de
ter recuT$OS humanos. Criava escola de medi·
clna e engenharia, para ter médicos e engenheiros. A engenharia surgiu freqücntemente nas escolas militares.
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Nessa intenÇão. era natural que criasse es~
colas superiores gratuitas. Era necessário para o Estado.
Conl o desenvolvimento da civilização e
da técnica, essas profissões são procurada~
vocaciopalmente._ Cessam os motivos para
programas de incentivos.
Por outro lado, é clara a consciência de
que a educação é um direito pessoal e que
a educação elementar é direito mais vital,
como base da vida civilizada e participada.
Fica nítida uma hierarquia de prioridades.
Por que, então, não parar para pensar? Por
que ter medo da idéia nova? Por que se recusara ver o item IV do art. 206como indicador
da meta? Com essa visão mais lúcids, deixa
de ser prescrição do impossível e passa a ser
obrigado.
O projeto do Senador Rollemberg não é
inconstitucional. mas detc::nnina prioridade
em vista de um firri.
Andava pensando sobre este projeto,
quando o domingo, dia 18. nos ofereceu à
leitura a lição de Jesus sobre a Lei de Talião:
"olho por olho, dente por dente". O igual
materialmente assumido. A retaliação (nós
usamos hoje muito essa palavra., que a muitos
parece estranha por confundir com retalhaçáo) é freqüentemente uma justiça menos
justa. O igual, igual. Justo é o igual com eqüid.ade.
Mas o que nos chama a atenção ne.sta passagem evangélica e .que Jesus contrapõe ao
Talião uma meta ideal, até inatingível: '·Sede
perfeitos como o Pai do céu é perfeito" (Mt.
5.48). Quem pretenderá cumprir, num ato,
e..-;se preceito? Se o prett:nder, perceberá o
impossível e não fará nada. Dirá como tantos:
"Nos dias de hoje não se pode cumprir a
moral do evangelho". E se acomodará. se
pensar, contudo, que o preceito é meta, que
"a justiça, neste mundo, não consiste tanto
ern ter a justiça, mas em estar à sua procura",
como diz Santo Agostinho, terá uma direção
para a sua vida: cada ato de sua vida tentará
aproximar-se dela.
O Projeto n" 114 é um passo medido em
direção ao art. 206 IV.
Reitor do Colégio de São Bento, membro úo Cons~
!ho F~;dera! de_ Educação

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, ofíciO que será lido pelo
Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E C!DADA!'i!A
Of. N• 0!/90 CCJ

Brasília, 16 de março de 1990
Senhor ?residente,
Nos teirUos regimentais, comunico a V. E_x·
que esta Comissão rejeitou_o PDS n1 023/88,
apresentado pe!o Senador Severo Gomes,
que dispõe sobre a concessão das emissoras
de rádio e televisão, (Parecer da Comissão
p/ inconstitucionalidaóe do projeto e pela re~

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL ($eção II)

jeição quanto ao mérito), na reunião de
14-3-90.
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus
protestos de elevada estima e c_onsideraçã~.
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, PreSIdente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-De conformidade com o oficio que acaba
de ser lido e de acordo com o disposto no
§ 1" do art. 101 do Regimento Interno, a
Presidéncia determina o arquivamento definitivo do Projeto de Decreto Legislativo n"

23, de !988. (Pausa.)
Não há oradores inscritos. Assim sendo,
a Mesa ou suspende a sess.;io por alguns momentos ou inicia a Ordem do Dia, embora
não haja, evidentemente, número para votar,
apesar de se encontrarem presentes, na Casa,
55 Srs. Senadores.
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra V. Ex'
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS I'A. Pela ordem.) - Sr. Presidente, apresentei no dia 16, na primeira sessão do Senado, um projeto de lei complementar e um
projeto que corresponderia a um voto de
aplauso. Esse voto de aplauso tinha sentido,
naquele momento, porque o Leste Europeu
estava abandonando as bandeiras vermelhas
e passando a adotar as bandeiras rosas, azuis
e até as verdes também, dos ecologistas. E
como se tratava de uma mudança que realmente espantou o Mundo, cabia, naquela
ocasião, pedir que o Senado da República
se manifestasse a respeito de um voto de
aplauso que fosse enviado para os governos
dos países do Leste Europeu e para a União
Soviética, por intermédio das suas embaixadas.
Sei precisamente que a Mesa agiu como
manda o Regimento e encaminhou esse pedido - não é bem um projeto - de voto de
louvor, de voto de aplauso à Comissão própria, parece-me que à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. De lá para cá,
receio que o vOto se torne extemporâneo e
desnecessário, se não houver manifestação
entre nós.
De modo que faria apelo, através da Mesa,
para que a Comissão que está _encarre&~~a
de dar o parecer o fizes.se levaildo em consideração a velocidade com que os acontecimentos internacionais estão ocorrendo. É o a.pelo
que faço a V. Ex•
Relativamente ao projeto de lei complementar, fiquei surpreendido quando o nobre
Sr. Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Senador Cid Sa:bóia de
Carvalho, da tribuna do Senado chamava a
atenção para a necessidade de alguma coisa
nesse sentido, quando o projeto já estava na
sua Comissão. Então~ como pedi a S. Ex•
que se detivesse s_obre a matéria, S. E~ prontamente encarregou o Senador Francisco Rollemberg de dar o parecer.

A Câmara dos Deputados está votando ou
já votou o projeto. Se não conseguirmos trazer esse projeto ao Plenário do _Senado e V. E~ já me mostrou, pessoalmente, interesse até em urgência, para que pudéssemos
aplicar à tramitação do projeto- vamos perder a condição, inclusive, de Cãmara Revisora. Parece que não seria inteiramente despropositado que o projeto fosse analisado em
Plenário. Como não havia número para deliberação, perdemos a oportunidade. Mas a
Câmara não tinha número para _deliberação
e o fez. O .certo é que ela é que está errada;
não é V. Ex• que está errado __

De maneira que pagaremos, como alguns
estão pagando hoje, e reeditando aquele velho príncípio de que paga o justo pelo pecador.
É o apelo que eu queria fazer, e não questão de ordem, sab_endo que V. Ex• é muito
sensível naturalmente, a ambos os apelos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
a V. Ex• e esclareço que, quanto
ao voto de aplauso, foi remetido à Comissão
de Relações Exteriores. VOu-me entender
hoje com o Presidente dessa Comissão para
qu_e com a maio:r: brevidade ela se pronuncie
e a deliberação possa ser trazida ao apreço
do Plenário.
Quanto ao projeto que diZ .fespeito às inelegibilidades, até este momento o Senado não
o recebeu, da Câmara. Vou enarecer também
ao Presidente da Câmara _que providencie a
remessa, para que possai)10s votar esse projeto nesta semana ainda, dada a circunstância
de que o prazo de inelegibilidade começa no
dia 2 de abril. Não poderemos fazer isso na
véspera, surpreendendo os poss(veis interessados.
De modo qy.e V. E~ será atendido.
-Agra~eço

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, ofícios que vão ser lidos
pelo Sr. 1" Secretário).São lid_os os seguintes.
COMISSAO OE CONSTITliiÇÃO E
JUSTIÇA E CIDADANIA
Of. n e 02190 CCJ
Brasflia, 16 de Mar~o de 1990
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex•
que esta Comissão Aprovou o PLS n~ 082189,
De autoria do Senador Itamar Franco, que
dispõe sobre a Comemoração do Feriado de
21 de Abri(, dia de Tiradentes, na reunião
de 14·3·90
~
Na oportunidade renovo a V. Ex' meus
protestos de elev:ada-éstima-e consideração.
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presi~
dente
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de 1989, apresentado pelo Sen. Jam_il. H_addad, que define crimes contra a Memona Nacional,
na reunião de 14-3~90
Na oportunidade renovo a V. Ex' me1.is
protestos de elevada_e_stima e consideração._
Senador Cid Sabóia de C_arvalho, Presidente.
Of O'' 4190 CCJ
Brasília, 16 de Março de 1990
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, co'inui1ico a V.
EX~ q1:1e esta Comissão AproVou o PLS n\'
318/89, apresentado pelo Sen. José Ignácio
_Ferreira, .que acrescenta parágrafo único ao
artigo 18 da Lei n9 6.368, de 21 de outubro
de 1976. na reunião 14-3-90.
Na oportunidade renovo a V. Er meus
protestos de elevada estima. e consideração.
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presidente.
Of. n" 5/90 - CCJ
Bras11ia, 16 de março de 1990
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a v. EX'
que esta Comissão aprovou o PLS n" 260!89.
apresentado peta Comissão Diretora, que
' dispõe sobre a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e dá outras providências na reunião de 14-3~9U:

Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus
protestos de elevada estima e consideração.
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, -Presidente.
.,..,\
Ol. n" 6/90 - CCJ
Brasília, 16 de
' -

~

1

\

ma~
o de-..1990
\
-

Senhor Presidente,
\
Nos termos reglmentais, comunic a V. E •
que esta Comissão aprovou o -PLS n\ 75/8~,
apres7nt~do pelo Senador Jutahy Mag~hães.\
que dispo~ sobr~ a inviolabilidade da il\timí-.',
dade, da v1da pnvada, da honra e da im~em \
das pessoas na reunião de 14-3\90. ·
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus
protestos de eleva_da estil;na e consideração.
- Senador, Cid Sabóia de Carvalho, Presidente.
Of. n" 7/90·CCJ
Brasflia. 3 de março de_l990

Of. n" 03/90 CCJ

Senhor Presidente.
Nos termos regimentais, comunico a V_ Ex'
que esta Comissão aprovou o PLS n•· 21/89,
apresentado pelo Senador Edson Lobão, que
autoriza o Poder Exécutivo a institUir a Fundação Universidade Federal de Caixas, com
sede na cidade de idêntíca denominação, no
Estado do Maran!J.ão, e dá- o.utras providên~
cias, na reunião de 14-3-90 ·
·

Brasl1ia, 16 de Março de 1990
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunicct a V. Ex•
que esta Comissão Apróvou o PLS n~ 347

Na oportunidade renovo a V. Ex• meusprotestos _de elevada estima e considefação.
- Senador Cid Sabóia de C~alho, Presidente
· .- ·
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Of. n" 8190-CO .

BrasOia, 16 de março -de i<Y90

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex•
que esta Comissão aprovou o PLS n" 249/89,
apresentado pelo Senador Luiz Viana Filho,

que altera, atualiza e consolida a Lei n" 5.988,
de 14 de dezembro de 1973, que regula os
direitos autorais na reunião de .8~3~90
Na oportunidade renovo a V. EX" meus
protestos de elevada estima e consideração.
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Com referência ao ExpCdieilte que acaba
de ser lido a Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 3'' a 6'
do Regimento Interno. abrir-se-â o prazo cte
5 dias para interposição de recurso, por um
décimo da composição da casa, para que os
Projetas de Lei do Senado n"' 21. 75, 82;
249,260, 318 e 347, de 1989, sejam apreciados
pelo Plenário.
Esgotado ~se prazo s-em ã interposição de
recursos as proposições serão rem-etidas à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A presidência comunica que, nós termos
do· art. 254 do Regimento Interno, por ter
recebido parecer contrário, quanto ao méri·
to, da comissão a que foi distribuído, deter·
minou o arquivamento do Projeto de Lei da
Cãmara n" 30, de 1989 (n" 1.319/88, na origem), de iniciativa do Presidente da Repú·
blica, que dá ~ova redação à alínea b do inciso
I do§ 1" do art. l" do Decreto-Lei n" 2.355,
de 27 de agosto de 1987.
De acordo com o disposto no parágrafo
único do art. 254, fica aberto o prazo de 48
horas, a partir deste momento, para a interposição de recursos de 1/IO'dos membros do
Senado no sentido da tramitação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não há oradores inscritos-. ·
A Mesa vai suspender a sessão por vinte
minutós, já que a Ordem do Dia, normal·
mente, se realiza às 15 horas e 30 minutos.
Como há matérias em regime de urgência,
certamente a essa hora estarão presentes aqui
os demais Membros do Senado.
Está suspensa a sessão_.

(Suspensa às 14 horas e 55 ·minutos,
a sessão é reaberta às 15 horas e 15 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)Está reaberta a. sesão.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, Senador Cid Sabóia de Carvalho.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. P~esidente, Srs . .Senadores, já ontem, ao final da sessão, ocupava a tribuna
desta Casa para tecer considerações a respeito das últimas medidas provisórias baixadas

pela Presidência da República, agora já as
atinentes ao novo <;;overno do Presidente,
Fernando Collor de Mello.
Ontem, em razão dos apartes que se seguiram, não foi possível expressar uma parte
importante do meu pensamento, já que tive
que travar aquele debate muito proveitoso
com os Senadores Jutahy Magalhães, Ronan
Tito, José Fogaça, Mauro Benevides e outros
que me apartearam naquela ocasião.
Sr. Pi'e-siaente, quero deixar bem claro que
a visão que os brasileiros têm da crise nacional ...

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho, permite-me um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOPois não!

o·sr. José Fogaça- V. Ex~ fez, ontem,
um belíssimo pronunciamento, talvez um dO)
mais luminares pronunciamentos ...
O SR. CII:fSABÓIA DE CARVALHOMuito obrigado.
O Sr.-JOSé FogaÇã- :.:de análise jurídica
nesta Casa. O Senado}:Jeçiicou quase quatro
horas de debates sobre o Plano Collor, o chamado Plano Brasil Novo. V. Ex•, hoje. abre
os jornais e verifica que não há sequer uma
linha a respeito desses debates. Se V. Ex•
quiser se esconder da imprensa, venha trabalhar no plenário! Considero isso uma_desatenção, considero um desapreço da imprensa
brasileira para com o Senado que ontem debateu, séria e criteriosamente O "pacote económico", e como V. Ex• foi ·autor de um
dos mais interessantes pronunciamentos da
tarde de ontem, quero aproveitar para fazer
este registro ·aurante o seu pronunciamento,
não deixando de cumprimentá-lo pelo devotamento que tenho à causa pública e que,
infelizmente, irá mOrrer, v-ai para a histOria
nos Anais desta Casa.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Muito obrigado, Senador José Fogaça. Real·
mente, acho _gue a estranheza existe sempre
naqueles que chegando a este Palácio do Con·
gresso, no dia seguinte,lêem os jornais, principalmente os que se abeiram deste plenário,
porque a impressão é que . ._. Senado ficou
inteiramente afheio a todos os acontecimen·
tos, quando, na verdade, como diz V. Ex•,
nós nos detivenlOs em _análises até aprofundadas s_obre a matéria. Tanto assim que hoj~
estou voltando à tribuna para alguns complementos que me parecem fundamentais a respeito do deb::~te que ontem aqui foi travado.
Então, quero dizer, Sr. Presidente e Srs,
Senadores, que todos os brasileiros, neste
momento, têm uma visão idêntica da crise
a que se entregou o País. Sabemos dos problemas da dívida interna, sabemos -tudo que advém da dívida -~xterna, sabemos dos dramas
finais do Presidente José Sarney, sabemos
das dificuldades dos municípios e dos Esta·
dos, e, mais do que isso, o Brasil inteiro compreende que, realmente, é preciso um plano
forte, é preciso um plano de choque.
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Apenas digo como orador, neste início de
reunião: temos uma Constituição, e tud~ que
se resolver. tudo que se desejar ofertar ao
povo deve ser dentro dos limites constitucionais; as- criaÇões devem guardai' respeíto
à Carta de 1988 e, se não deve hilver"a diminuição dos poderes atinentes à Presidência
da República, muito menos deve-se autorizar
o abuso de poder, o abuso de autoridade ou,
talvez, até o crime de responsabilidade. Tudo
iss_o_ deve ser evitado. O nosso jovem Presidente está aí cheio de boa vontade, cheio
de muito entusiasmo e de uma coragem indômita; soldado impoluto do poder que é neste
momento, nesta guerra que se trava contra
a inflaç_ão. Mas é preciso que se diga que
algumas coisas merecem reparos. E que não
devemos, por exemplo, criar impostos ou,
talvez, até, não dando a idéia de que está
criando impostos, mas não devemos proceder
de tal modo que criemos novos tributos através de medida provisória. Isso não podemos
admitir. Como não podemos admitir as mudanças penais pelas medidas provisórias,
quando sabemos dos procedimentos legislatiVos especiais atiiiêrites a· cida código. Isso
que é importante que se diga à Nação. Por
ão Financeira não pode ter um conceito leviano. Que não venham os juristas abdicarem
dos seus conhecimentos ·soltando conceitos
à Nação, conceitos que não poderão ser sustentados ao longo da vida. :É também um
apelo que eu quero fazer, que as pessoas
guardem a sua dignidade diante do estado
ernergencial pelo qual passa a Nação, Qpe
sé_ ·vá a um pacto sócial. Que se dê todo o
apoio ao Presidente, a última gota de sangue
de cada um dos integrantes da população,
que tudo se faça, mas que não se chame a
inconstitucionalidade de constitucionalidade,
porque isso é vergonhoso, isso é ofensívo,
isso é agressivo, e os que procedem assim
amanhã não terão condições morais de sustentar suas teses e abdicarão da defesa do
povo através da defesa da constitucionalida-de.
Ai de quem abdicar agora porque tê-lo-á
feito para sempre. Não é possível abdicar da
defesa constitucional num determinado momento e, amanhã, em outro instante histórico
mais tranqüilo, sair com a defesa a qual não
p6de ser vivida, exercida e trabalhada num
momento difícil, num momento de agrura.
O ruiin é ocupar -uma tribunã. pã-ra- Õão
bater palmas. O difícil é chegar à tribuna
numa hora como esta.
Nas festas, todos os discursos são bons,
toda~ as orações são graciosas. Na crise é
que tudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tudo é muito difícil, todo procedimento é muito
complexo.
Que não queiram atribuir aos Senadores
e Deputados, que fazem reparos constitucionais,. a má vontade para com a recuperação
nacional porque isso não é, absolutamente,
verdade. Talvez os que tenham mais boa vontade sejam estes que estejam ocupando as
tribunas da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional, para fazer os reparos devi-
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dos c necessários em bem do próprio Goacordo", "está otimo", sem que e:o;tc Poder
verno.
dê a contribuição da_ sua experiência. O Presi·
Nada, Sr. Presidente, é irretocável, nada
dente teve uma belíssima eleição através do
nasce perfeitO. Assisti à entrevista que o Ex·
pOVO e antes dele nós tivemos também. Todos
celenríssimo Senhor Presidente da República
aqui fomos votados e de modo direto pelo
Fernando Collor de Mello. fluentemente,
povo brasileiro. Não nos falta autoridade padeu ao Sistema Globo de Televisão no último
ra coisa alguma. Tenho autoridade perfeita
e irretocável para o exercício do meu mandomingo e prestei atenção quando os entre·
vistadores indagavam de modificações que
dato. O meu mandato vou exercere vou exer·
poderiam ser feitas no Plano, um melhor
cê-lo do modo mais_digno, do modo constitu·
atendimento aos aposentados oo, talvez, às
cional mais _atento e não aceito a diminuição
das minhas atribuiÇões. Apelo para esta Caviúvas pensionistas. Não sei se falam nas pes·
soas de larga idade, e o Presidente fazia quessa, apelo para a Presidência· do _Senado Fedetão de mostrar um detalhe: "Não, isso n'ão
tal. que é a mesma Presidência do Congresso
é modificação. Tudo que venhamos a fazer
Nacional, para que aqui ninguém se as_suste.
é explicitação, é deialhamento daquilo que
para que aqtií ninguém trema de medo. para
já estava devidamente elaborado".
que aqui-não se-abdique do exame, para que
aqui não se faça da dignidade a indignidade
Creio, Sr. Presidente, que Confúcio, Sóou do aplauso em substituição ao exame.
crates e, talvez, o próprio Buda e Cristo, as
grandes personagens da Humanidade, todas,
O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. EX'·'
desceram sobre o Palácio do Planalto nos últium aparte?
mos instantes para que.foss.e produzida essa
obra perfeita, a qual não pode sofrer o menor
O SR. CJD -SABÓJA DE CARVALHOreparo: Não se confunda o que se diz em
Ouço Y.Lx'._
defesa da Constituição com o que se fala conO Sr. Leite Chal·es- Nobre Senador, não
tra o Plano, absolutamente. Quem de nós
assisti aos debates de ontem e não sei o que
pode ser favorável à corrupção, se não somos
houve aqui. Mas não creio que o sentimento
corruptos? Quem de nós que, tendo a vida
do Senado e do Congresso deva ser esse, ou
limpa como a minha, poderia ser favorável
seja, -·o ae··mudãr porque tem que mudar,
à continuidade da inflação sem dela, -jamais,
tirar um proveito? I:: evidente que houve,
porque tem poder para is~o! Estamos numa
situação de necessidade nacional, de razão
de repente, uma inversão neste País. O que
instante. Então, trata-se de um Presidente
se está a assistir parece muito com um espetáeleito pela maioria da Nação, em dois pleitos
cuJo circense antes de parecer um espetáculo
corisecutivos, que está mandando ao Con·
democrático. E a Nação está à espera de
acontecimentos sérios e honestos,_ aconteci- -- gresso_Nacional projetas, projetas acabados,
projetas hannónicos, que dão a dimensão das
mentos absolutamente democráticos. O Prenecessidades a serem atendidas. Então, não
sidente tem suas aptidões definidas dentro
pode ocorrer razão de somenos importância
do Poder Executivo na Constituição. Temos
de mudar por mudar. Já estou vendo nos
as nossas aptidões, os nossos poderes definijornais de hoje lideranças que perderam a
dos no Poder Legislativo, o Judiciário tem
eleição já nas ruas para o confronto, quando
suas aptidões. seus poderes, suas competênnão deve ser este o sentimento nacional.
cias, e todos os Poderes têm harmonias e,
Creio que as mudanças que aqui devam ser
'ao mesmo tempo. limitações: mas tudo na
Constituição Federal, ela é que deve ser se- -feitaS-, sejam aquelas mudanças racionais e
necessárias. porqu·e o Plano se reveste de
guida nesta hora de crise, porque ela é a Carta
emergência, não de propósitos para confron·
da Cidadania, é a Carta da Nação, é, acima
to. O Presid_enre não está amedrontando nin·
de tudo, a defesa do cidadão. A Constituição,
guém. Pelo contrár"io, a primeira coisa que
só ela, autoriza os procedimentos absolutaS. Ex~ quis faZer foi vir ao CongressO Nacio"mente corretos e retocáveis; o que for menos
nal. Pôs o Plano detalhl:ldo debaixo do braço,
que ela. é, sim, retocável, e tem que ser comveio ao Congiesso e não o recebemos. Na
pletado.- Agora, o que for cabido, perfeito,
época do regime niilitar, o que se reclamavaajustado perfeitamente ãs normas constitucionais, isto, sim, é irretõcável e deve ser -aqUi C cfue os generais marginalizavam esta
Casa. Então, Ex~. vejamos, as medidas são
respeitado por todos brasileiros, inclusive pe·
grande impacto, de alto alcance, não são im·
lo Parlamento.
provisadas, são estudadas. Trata-se de uma
Quero dizer ao Senador José Fogaça, queequipe que surpreendeu o Brasil pela sua
ro dizer ao Senador Jutahy Magalhães, quero
qualificação, egente nova que está no poder;
dizer ao Senador Jamil Haddad, que'ro dizer
não são velhos malabaristas conhecidos; é u111
aos que ontem aqui debateram que, ontem,
Presidente inspirado, é um homem honrado,
saí desta Casa orgulhoso, porque não vi o
está moralizando o País, tentando organizá-lo
Senado achatar-se, não vi o Senado dimuir-se
dentro de nova ordem. Então, qual é o nosso
e, muito pelo contrário, o que vi, Srs. Senadoprocedimento? É apoiar aquilo que seja viáres, foi esta Casa cumprir a sua missão, indo
vel e não assumir posições de autoridade.
ao debate, indo à análise. indo aprofundar-se
Não é esta a posição, porque o Brasil está
nas questões complexas, porque, nestas soluem situação difícil, está em situação humilde.
ções, nós somos parte, indiscutivelmente, nós
A nossa situação não sería a da Argentina,
somos parte em tudo isto que está sendo feito
seria pior. Na Argentina, se não houve ainda
na Nação-. Não é possível que as medidas
uma revolução civil ou uma intervençã-o milicheguem aqui para receber o "amém", o "de
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tar, é porque os militares estão comprometidos com a tragédia da~ Malvinas. Aqui, a
queda do Co\lor não causará delírio, será a
nossa própria queda. A nossa posição não
deve ser só de aplaudir as acrobacias do atleta, mas menos ainda de torcer para que o
trapezista caia no picadeiro, porque com sua
queda. o País cairá tambt!m. Vamos apoiá-lo,
e preciso apoiá-lo. Por outro lado, como já
disse, não podemos admitir que partidos majoritários, que têm· no seu contexto homens
do mais alto valor de responsabilidade, venham a ser liderados pro partidos de visão
menor. circunscritos a interesses salariai~.
Não podemos repetir aqui o que houve na
Constituinte. onde a nossa Liderança foi uma
vergonha; onde nós nos perdemos perante
a Nação; onde, __ ao invés de. um anteprojeto
para uma Constituição partimos das subcomissões, quando uma emenda era aprovada
em um dia para cair no dia seguinte e ser
renovada no terceiro. Perdelnos a credibi·
Jidade nacional, ante tanta vacilação. Essa
vergonha que houve no passado_ não pode
repefír-se agora. TemOs que tomar posições
claras. Concordo, no mais. com-V. Ex\ no
que diz respeito à importância que se deve
dar ao exame dessas medidas.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Ouvi V. Ex• e tenho apenas a dizer o seguinte:
há algum reparo ao aparte do meu nobre
e querido companheiro. Nós não temos que
assumir posição, pois ela está definida constitucionalmente. O que temos que fazer é cumprir a competência do Poder Legislativo, uma
competência devidamente traçada na Carta.
Não podemos abdicar disso, nem podemos
exagerar._ É claro que o Presidente merece
todo o apoio. Isso nenhum. de nós nega. Todos nós estamos dispostos a esse apoio, mas
também o povo brasileiro precisa 'de um
apoio mais direto, que é através do cumpri·
menta da Letra Constitucional.
O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. EX'!
um aparte?
O SR. CJD SABÓIÁ- DE CÁRVAl.HOSó um momento, Senador Odacir Soares.

o apoio às medidas, nao é o apoio governa·
mental, porque Sua Excelência tei"á os parti·
dos de sustentação, nós estamos formando
na oposição.
Então, quero dizer ao Senador Leite Chaves que também não concordo cnnt"os êôriteitos das nossas Lideranças na Assembléia Nacional Constituinte. Acho que o Senador Mário Covas, Líder do PMDB na Constituinte,
teve um desempenho muito bonito, um desempenho exemplar de grande sacrifício.
Adoeceu durante o exercício do seu trabalho
e mais tarde foi substituído muito bem na
Liderança dO PMD B, ao deiXar este Partido,
pelo Deputado Nelson Jobim, que igualmente teve um bom desempenho.
Ouço o aparte de V. Ex~. nobre Senador
Odacir Soares.
O Sr. Odacir .Soares - Primeíro, queria
congratular-me éom V. Ex~ por estar hoje
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dando contilluidade às apreensões que levantou ontem aqui, neste plenário, relativamente à possibilidade de ter ocõrrido, nas medi-

das provisórias que o

GOv-ei-ríõ~baixOu,

qual-

quer tipo de inconstitucionalídade. Na realidade, V. EX" levanta uma questão importante, indiscutivelmente. Cabe ao Congresso
Nacional, às Comissões, inclUsive às Comissões Mistas·, intun'lbidas cada qual de analisar
as medidas- provisórias, num 'primeif6 mi::l-mento, analisar essa qutstão das inconstitl..tcionalidades que possam ter ocorrido. Entretanto, queria trazer ao conhecimento do Senado matérias e entrevistas que foram hoje
publicadas nos principais jornais do País, tendo sido uma dessas entrevistas concedida pelo
Procurador-Geral da República·, que diz o
seguinte (Jornal O Globo, de hoje):
Procurador: Programa
não fere COnstiiuiçào
BRASÍLIA --O Procurador-Geral
da República, Aristides Junqueira Alvarenga, disse ontem que não há evidências
de inconstitu.cionaiidade no programa
económico do Governo, principalmente
em relação à Medida Provisória 168, que
instituiu os limites de saque nas insticuiçde-s ban_cáriâs e traJ'!sferiu para o Banco
·central o co·ntrole do saldo restante. ·
Segundo Junqueira, a medida não pode ser declarada inconstitucional porque
a retenção dqs cruzados novos pelo Banco Central nào confígura c·onfisco nem
empré~timo comPulsório,. A possibilidade de saques eni cruzados novos para
o pagamento de determinados tipos de
dívidas, segundo o Procurador, elimina
a hipótese de' confiscó,--e a ·indefinição
de como o dinheiro retido pelo BC será
aplicado, por sua vez, descaracteriza a
figura jurídica do empréstimo compulsório.
A Medida Provisória que impediu a
concessão de liminar contra o pacote
também é constitucional, pois há uma
lei que assegura ã União o direito de
esclarecer em juízo a conSfitucio"nalidade
das medidas, antes de sofrer perdas provocadas por medidas Iiminarcs concedidas em juízos de primeira instância.
A mesma coisa diz o Sr. Ministro da Justi·
ça, Bernardo Cabral. Então, eu queria dizer
que as apreensões de V. Ex~ seção perfeitamente justificáveis, mas nós temos um foro
apropriado para isso, na própria Comissão
que vai analisar cada medida de per si, porque
há um momento estabelecido para que oRelator dessas Comiss6es, e e.m Seguida a própria Comissãó;se manifeste sobre a admissi·
bilidade ou não de cada medida. De modo
que eram apenas esses esclarecimentos que
. eu queria trazer ao discurso de V. Ex• e agradecer o aparte que me concedeu.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOOuço o aparte de V. Ex", Senador Odacir
Soares, com muito prazer, p~la amizade que
nos liga e pela admiração que tenho por V.
Ex•, mas quero dizer que já não sou menino,

e vivi neste' País momentos os mais diversos
nos debates de constitucionalidade em que,
infelizmente, havia, e sempre houve, uma escola oficiil.l_ a dar interpretações constitucio·
nais em detrimento do verdadeiro Direito
Constitucional, em detrimento da verdadeira
hermenêutica, em detrimento do verdadeiro
exame pelas pessoaS que, tendo autoridade,
estão desvinculadas de qualquer compromisso com as partes em litígio, com as partes
que detenham interesse._
O Sr. Odaci[' Soares - Como é o caso,
neste momento, do Procurador-Geral da República, Exelência.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO O Procurador-Geral da República deu uma
declaração aligeirada. Eu apenas usaria este
adjetivo para classificar essas declarações
porque, ao que tudo indica, ele não foi ao
exame. E notei, Senador, que, neste País,
pouca gente sabe que na medida provisória
sobre esses assuntos dos auais fala V. Ex>
há um dispositivo no sentidÔ de que o BancoCerftfal, ordenando essa retração do dinheiro, possa fazer uso dele no fornecimento aos
_bancos do numerário que porventura venha
a faltar.
Isso deixaria o Procurador que fez declaração absolutamente às tontas nas suas declarações quando pega_ confisco, quando nega
empréstimo compulsório. Mas a verdade é
que ho_u__ye uma apreensão. Houve uma
apreensão e, acima de tudo, houve o fenómeno da in_disponibilidade,_ Houve a indisponibilidade.

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

Ex~

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO O_ttço o Senador Humberto Lucena, com
muito prazer.

O Sr. Hum hirto Lucena- Nobre Senador
Cid Sabóül de Carvalho, V. Ex• tem toda
a razão. V. Ex• fala com a autoridade de
Presidente da_Co~ão_de_Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Tanto
o próprio Presidente Fernando Collor de Me~
llo tem dúvidas, e grande dúvida, sobre a
constitucionalidade, a juridicidade, sobretu·
do na Medida Provisória que institui a reforma monetá_ria, que Sua Excelência se apres~
sou em -baixai outra Medida, sustando as
ações CaUtelares e aS-limiriares, nos marldados
de segurança. Quer dizer, Sua Excelência
quer evitar que a Justiça se pronuncie, desde
logo, sobre a constitucionalidade dos seus
atos.
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me
V. Ex• um ap-aite?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Quero também_ dizer que o Brasil já teve decreíos secretos, já-teve outras medidas assim,
um tanto quanto descasadas, 'com um determinado_ momento jurídico, e que se justifi·
cavam dentro daquilo que se chamava uma
revolução. uma mudança brusca dentro da
ordem jurídica.
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Então, não ~:-tou lluerendo, Senado.r Oda·
cir Soares. acreditar que estamo~ vivendo um
momento de revolução. No momento de 1964
houye a depos.ição de um governante; houve
a substituição da ordem jurídica do Paísdentro daquilo que se chamou de revolução. Mas
nós. não. Estamos saindo de uma elt!tção dir-eta. em dois turnos, que elegeu o Presidente
da República. É totalmente diferente_.
O $['. Odacir Soa['eS - Permite·tile um
aparte. nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho?
O SR. CID SA!l_ÓIA DE CARVALIIQPob não. Ouço V. Ex", nobre Senador Odacir
Soares.
O Sr. Odacir Soares- Veja bem. A medida provisória que o Presidente da República Fernando Collor de Me\lo baixou agora
não tem nenhuma pertint!ncia com qualquer
preocupação de que as medida!> provisórias
anteriores sejam ou não constitucionais. O
Presidente Fernando .Collor de Mcllo tem
certel:a de que as medida~ provisórias que
baixou são inteiramente constitucionais, A
última medida provisória, que está em per·
feita consonância com uma outra 4ue aprovamos aqui. ainda no Governo Sarney, apenas
estabelece a não obrigatoriedade de os juízes
dos tribunal!> expedirem limínarcs mrs·aç·ões
que forem propo!>tas, Tanto é verdade isso
que já estão tramitando, no Superior Tribunal de Justiç-a. 01,1tras ações cujo mérito será
oportunamente apreciado. Inclusive isso foi
dito ontem pelo Ministro Washington Boli·
var, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que declara expressamente mio ter a última medida provisória baixada pelo Pre~iden
te Fernando Collor de Mcllo qualquer eiva
de inconstitucionalidade, !>endo ela perfeita~
mente constitucional e inteiramente adequada à ordem jurídica vigente no País. De modo
que essa quesHio de ter uma me_dida provisória tornando insusceptível de expedição,
pelos Tribunais, se liminares cm mandados
âe segurança c cm medidas cautelares não
afeta a questão da constitucionalidade ou da
inconstitucionalidade da!> medidas do Presidente. O Presidente tem a certeza de que
sua<; medidas provisórias são inteiramente
constitucionais.

O Sr. José Ignácio Ferreira- Senador Cid
_Sabúia de Carvalho, permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Em seguida ouvirei V. Ex·. Vou apenas res- ponder ao aparte do Senador Odacir Soares
e depoiS terei multo prazer em ouvir V. Ex•
Senador Odacir Soares, entendo o esforço
de V. Ex' em defesa dessas medidas. :Oeus
queira que encontremos as ~oluções adequa.das. para que_toda~ das persistam em vigor,
solucionando o problema do Pals. Não estou
contra o mérito de nenhuma medida. Deixo
muito claro que entendo qu_e o País realmente
necessitava de um Presidente corajoso, de
um Presidente :.wdaz, que tivesse a legitimidade capaz de autorizar a su_a coragem, porque uma coragem sem legitimidade constitu-
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -~
Agradeço a V. EX"

danai não teria grande valor. Não estamos
discutindo nenhum mérito desse plano, esta·
mos apenas defendendo a necessidade de se
ajustar tudo à Constituição, no que porven~
tu ra a exceder.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai~a)- Senador Cid Sabóia de Carvalho, o tempo de
V. Ex• está encerrado há dez minutos.

O SI'. Leite Chaves- Senador Cid Sabóia
de Carvalho, permite~me V. Ex~ um aparte?

OSR. CID SABÓIA DE CARVALHOVou encerrar, Sr. Presidente.

O Sr. José lgnácio Ferreira- Permite V.
Ex' um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Antes, ouvirei o Senador José Jgnácio Ferreira.

O Sr. Mansueto de Lavor- Eu havia pedido um aparte, nobre Senador.

o Sr. José lgnácio Ferreira- Senador Cid
Sabóia de Carvalho, até recentemente tínhamos um Governo que destruiu o Direito Pú-

blico brasileiro, ou seja. o insulto à Consti·
tuição era diário. Toda ã estfutlúa do Direito
Público e também do Direito Privado foi qua-

se destroçada por inteiro. Pois bem, agora
surge um Governo que se dispõe a- tr.il.b<iThar
sob o pálio da Constituição Federal e apre·
senta um plano que não possui inconstitucio·
nalidade. Isso pode ser discutido Jogo a se:·
guir. Pelo menos aquelas que se tem ap·on·
tado, não tem. Com relação ao aspeCto específico enfocado pelo nobre Senador Humberto Lucena, era aquele a que eu queria me
reportar, ao qual já se rc;:feriu também o e_mi·
nente Senador Odacir Soares. O Governo
não teve a preocupação de impedir o acesso
ao Poder Judiciário de quem quer que seja.
Na verdade, o que teve a Governo foi a preo·
cupação de que, através de medidas liminares, se frustassem partes e, com issó, se frus·
tasse por inteiro a obtenção de frutificação
que se pretende do Plano. Estamos em cima
de uma ponte. Devemos atravessá-la, porque
não tem retorno. O que deveria ser feito pelo
Governo foi feito sob o pálio da Constituição.
Não há nada na Constituição que diga q·ue
liminares são matérias constituCionais. Limí·
nar é matéria de lei ordinária, quer di?e.r_._
criou-se a figura da liminar ou matéria de
lei codificada, e o Código de Processo Civil
dispõe sobre liminares._ É lei, é -hfúarqui~
camente inferior à CoiiStitUição et_pOrtanto,
por uma nova lei - e a medida provisória
é uma lei que pode ser sustada a concessão
de liminares. Era esse o aspecto mãis importante com relação â inconstitucionalidade do
Plano. Há outros enfoques que se podem fazer como, por exemplo, quando se refere à
questão do empréstimo compulsório. Não há
empréstimo compulsório. Por que não há?
Porque quando se faz um ernpré:stimõ se
transmite ao mutuário o bem que é do mutuante, e o mutuário vai usar aquilo corria
ele bem entender. Na verdade, as contas bloqueadas sem cruzados continuam na titularidade do despositante, quer dizer, não há
qualquer alteração traduzindo esse episódio
como contribuição compulsória, empréstimo
compulsório. O que há, na verdade, é uma
suspensão temporária da entrega daquele
bem que continua na titularidade de seu titular. Esses eram alguns aspectos que teríamos
de enfocar.

O SR. CID SAllÕIA DE CARVALHO Vou ateride! o Se:Oador Mansueto de Lavor,
rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Ainda há dois Líd.er_es antes_ da Ordem do
D'ia;- cafp Senad_or: -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Mas, eu gostaria que V. Ex~ desse o mesmo
tratamento que tem sido dispensado a outros
Senadores aqui, quando abordam assuntos
mais agradáveis. As vezes as pessoas se de·
moram a tarde toda, como tem acontecido,
em assuntf's mais amenos. Eiltão, como o
assunto é da maior gravidade, peçzn1. V. EX'·'
uma pequena tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Todos os Senadores ~êm_tido essa tol_erância,
inclusive V. Ex', que·a tem há onze minutos.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOVou ouvir rapidamente o Senador Mansueto
de Lavor e logo mais encerro. Antes, _eu gostaria de dizer que o Brasil está com duas
moedas: o cruzado novo e o cruzeiro. É muito
provável que o cruzado novo logo se desva·
lorize _com relação ao cruzeiro.
O Sr. Mansueto de Lavor- V. EX" esqueceu o dólar, o BTN, o BTN fiscal e tantos
outros. Além de seus argumentos acerca de.
problemas constitucionaL<;! __eu gostaria de levantar rapid-amente aqui neste aparte a questão da legitimidade- cfissas medidas. Quando
da campanha eleitoral, o candidato, nas suas
diretrizes_, publicou para os seus eleitores, como opção de um programa de Governo, o
seguinte:

"A nosso ver, o encaminhamento de
-uma so~ução .duradQura para o problema
da dívidã interna somente poderá ter êxitO mediante o alongamento da dívida pú~
bllca, o qu_e implica rejeitar qualquer tipo de moratória ou renegociação. Ê preciso considerar que parcela_ significativa
dos recursoS privados que financiam a
dívida públi"ca tem contrapartida na esfera da produção, uma vez que o alto patamar em que se encontra a inflaç-.:1.0- torn~·
obrigatório que as.empresas- inclusive
médias e pequenas -administrem seUs
fluxos de caixa através de operações de
overnight."

Continua a exposição de motivos desse
candidato:
"Não se trata, neSte sentido, de umamassa de recursos que possa ser conside·
rada ociosa na sua totalidade. Quilquer

confisco nessas disponibilidades poderá
trazer conseqüê-ncias desastrosas para o
nível de atividade _da economia."
Programa de governo do Sr. Fernando Co~
llor _de Mello, com_ o_qual se apresentou ao
País e venceu as eleições. Perg1,1nto, agora,
à margem das questões constitucionais que
com alta pertinéncia V. E':i" levciD.ta: no dia
seguinte a uma eleição, mediante uma proposta adminiStrativa e económica em que o
povo acreditou, é legítimo renegar, rasgar
essas diretfizes e apresentar exatcimente o
contrário? É legítimo que, na campanha política, se acuse um outro candidato de que iria
decretar a moratória e o confiSco e, no entanto, o próprio candidato acusante é quem o
decreta? Isso não é uma burla para· os eleitores? _Sem entrar no mérito do pacote, que
tem pontos da maior importância e da maior
relevância levanto essa questão da legitimfdade. Não teria sido uma burla para os 35
milhões de eleitores que votaram principal~
mente em um programa, como frisa o candi·
dato, ter sido esse programa frontalmente
rasgado por essas medidas económicas? Fica
a- questãO para a nossª refleXão. Esse era
o meu aparte.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Sr. -Presidente, já estou _encerrando.· Após
ouvir o nobre Senador Mansueto de Lavor,
quero apenas nesta frase final...

O Sr. Leite Chaves--' Permite-me V. Ex~
um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOOuço rapidamente o nobre Senador Leite
Chaves,
O Sr. Leite Chaves- Quem n_ão pode se
opor a essas medidas é o nosso Partido, o
PMDB, porque não há u\na delas que não
e.steja no nosso programa atrpresefite em
n~ssos _debates em plenário. Primeiro fomos
seriamente contra a ciranda financeira. Ninguém se levantou mais nesta Casa contra a
ciranda financeira do que o PMDB, depois,
éramos pela taxação das grandes fortunas.
Quantos discursos ijou_ve _n_esta _Casa nesSe
sentido? Quantas vezes falei aqui ...
O Sr. Mansueto de Lavor- V. Ex~ estáfalando em nome da Liderança do Governo
ou do PMDB?
O Sr. Leite Chaves meu nome pessoal.

Estou- falando em

O Sr. Mansueto de Lavor- Muito obri·
gado.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência indaga do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho quem é o orador. A Presi·
déncia está em dúvida.
O Sr. Leite Chaves -Quantas vezes aqui
levantamos desafios e mostramos que nenhum lavrador do País, nenhum fazendeiro,
por maior que fosse, pagava na época sequer
100 cruzados de imposto. Então, não há um
ponto que não seja objeto das lutas do nosso
partido. O PMDB não t/otivo para rejei-
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taras medidas. Resta o problema apena.;; da
questão de privatização, onde temos posições
conhecidas: não somos contra a privatização
daquelas firmas que já vieram do setor priva·
do, e no sentido de benefiCiar OS :iõtígOs donos, que deram, inclusiVe, tombo à Nação.
O SR. CID SAI!ÓIA DE CARVAUIOSr._ Presidente, na verdade, não se trata de
contestar o programa governamental; tratasede aperfeiçoá-lo com as luzes do Congresso
Nacional, com a experiência dos Srs. Senadores, com a experiência dos Srs. Deputados,
cada qual atento à linha de seu grande político, cada qual atento ao seu partido. Trata-se
do aperfeiçoamento necessário nas lides do
Congresso Nacional, nos trabalhos do Congresso Nacional.
_
Isso é que é plenamente dispensável. O
PMDB paira muito bem sobre todas essas
matérias, porque é um partido de muita tradição e de muita história, e que pode situar
todas essas medidas para exame sob os parâmetros de sua própria história.
Desculpe V. Ex• o alongar-me, mas é pela
importância do tema, é pelo que hâ de contemporâneo, de atual neste tema; é o critério
de seleção, pela atualidade do tema, que leva
às inqUietações dos meus Pares que me- apartearam ao ponto de se confundir quem era
o orador.
Orador somos todos nós, e o seremos no
exame dessas medidas. (Muito bem!)

Duranre o discurso do Sr._ Cid _Sabóia
de Carvalho, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sw.~a,
3~ Secretário.
--Durante o Discurso do Sr. Cid Saboia
de Carvalho, o Sr. Pompeu de Sousa,
39 Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. lram Saraiva, r Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência só lamenta ter chamado a_atenção de V ._Ex• por causa do Regimento. Mas
ouvir V. Ex~ é sempre ilustrativo para a Casa.
Cóncedo a palavra ao nobre Senador Ney
Maranhão, como Líder.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN -,- PE.
Pronuncia -o seguirite diSCUrsO. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, buscando uma possível solução para o
desenvolvimento económico e social doBrasil, tive ocasião de ocupar a tribuna desta
Casa para combater os cartéis de mostrar ao
país que a solução está no prestígio às micro,
pequenas e médias empresas.
Dentro desse raciocínio, tenho satisfação
de dizer aos coJegas Senadores que o Presi~
dente Fernando Collor, em seu programa de
governo, como um dos seus primeiros atos,
fará a abertura do Brasil ao_comércio Q_e Formosa e de Formosa com o Brasil, criando
um escritório comercial em Taiwan e em BraSI1ia. Coni tal atitude, estará o Presidente
prestigia~do o Congresso Nacional que, atra-

vés a assinatura de 400 Srs. Senadores e Deputados, apresentou memorial ao Presidente
da República José Sarney, mostrando-lhe a
importância de um intercâmbio entre Formosa e o Brasil.
O Senador nordestino que, neste instante,
fala a V. Ex•$ juntamente com o eminente
e combativo Senador de Rondônia Odacir
Soares, jútüos, fomos à liça para- mostrar aos
Srs. Deputados e Senadores o tremendo erro
praticado em 1976. quando do rompimento
das relações diplomáticas com a República
da China, acabando também com as relações
comerciais com Formosa.
O ·Governo militar de _então não viu ou
nãcf·qiiis ver a importância das transações
comerciais entre nosso País e Taiwan. O Senador Odacir Soares e eu conseguimos o
apoio da Maioria do Congresso para o memorial que trata da importância das relações co~
merciais entre o Brasil e Formosa, tentando
consertar, assim, o erro alvar praticado pelo
Governo militar de então.
Fala-se, e é verdade, Sr. Presidente, que
devemos partir sem titubeias para a modernização de nossa economia. A modernização
nos levará ao pleno emprego, que é o grande
ideal de qualquer sociedade: emprego para
todos. Para que todos possam ter a certeza
de seus empregos, o câncer dos cartéis tem
que ser extirpado. A cartelização da economia nacional tem duas vertentes de uma só ·
oridem. De um lado, o Estado centralizador,
oligarquizando a economia; de outro, a omissão total desse mesmo Estado, incapaz de
controlar as práticas do dumping e evitar a
desestabitização de divesos se tores. da economia, principalmente das pequenas empresas.
O Sr . .Jutahy Magalhães- Permite-me V.
Ex" um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer,
ouço V. Ex"
O Sr. Jutah3-• Magalhães - Estou vendo
V. Ex• na tribuna. mais "uma vez, falando
sobre o exemplo da economia dos países asiáticos. V. Ex", em vários pronunciamentos,
já se manifestou a respeito do modelo daque·
les países que fizeram com que aqui surgisse
o movimento para criação de zonas de exportação. Em uma das medidas provisórias, extinguem-se as ZPE criadas. Vej~ V. Ex·'. que
é o Líder do partido do Presidente da Repúbi_k:a•. J::Q_IIlQ_S_u_a_ExCelência n_ão estâ sintonizado com a linha-do Partido. V. Ex" defendeu, com todo o entusiasmo. as ZPE. mostrando a _ne.cessidade de se criar, no País,
e_ssa_s ZPE.Não é um pensamento meu. Eu,
por exemplo, tenho pensamento diferente,
rnas V. E>.::~ fez isso, porque teve a oportunjdade de estar naqueles países acompanhan·
do o desenvolvimento económico da região.
Então, eu gostaria de saber como que fica,
Sr~- Senador. qual é a linha que prevalec.e:
a do Partido de V. Ex•, representado por
V. Ex•, que é o Líder do PRN, nesta Casa,
ou a linha do Presidente da República, que
extingue as ZPE, e que V. Ex" tanto defendeu
aqui, nesta Casa?
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O SR. NEV MARANHÃO- Nobre Senador Jutahy Magalhãe:--,, no pronunciamento
que fiz, nc~ta Casa - pe~'t) desculpas a V.
Ex'- mostrei as duas linhas. Aliá:., por coincidência, o meu pensamento foi muito parecido com o do Governador Miguel Arraes,
de Pernambuco, por um motivo muito Simples: mostrei. deft:ndendo as ZPE. mostr:mdo o lado bom das ZPE c também que elas
podiam fracas:--,ar. porque foram criadas nos
anos 60- no México. n::l c-o::.ta ocidt:ntal dos
Estados Unido~. do Canadá e naquele:, paí.<>es
asiáticos.
Uma tese dizia que as ZPE eram para apro·
veitar a mão-de-obra barata de:.sa:. regiões
-era a tese dos que defendiam as ZPE.
inclusive nos anos 60. Na tese que defendi.
fiquei no meio, mostrando o lodo bom e o
lado ruim. O Governãdor Arraes. aliás muito
criticado em Pernambuco por ser contr::l ::IS
ZPE, por um motivo muito simples que. nos
_anos J~9J90 a montagem d~s:.as ZPE, dessas
indústria~. seria d.e alta t_ç_cnologia, portanto.
a mão-de-obra bar~tta, nessas regiões. princi·
pahncntc no Nordeste. não seria aproveitada
por não -termos 1i1ão-dc·obra com alta tecnologia; iríamos, sim. aproveitar a tecnologia
dessas empresas. Então. se V. Ex" lesse o
meu pronunciamento, iria verificar que estou
mostrando o lado bom e o lado rujm.
Eram esses os esclarecimentos que queria
dar a V. Ex',Sr. Pre.sid.ente.
A década de 70 foi tida e havida como
o período do milagre brasileiro, quan~o o
BNDE apoiou a verticafização industrial com
financiamentos subsidiados. O Banco doBrasil financiou div~rsas ipcorporações de empreendimen-toS falidos, visando salvá-los. O
Banco Central financiou o sarieamento do
Sistema Financeiro, promovendo uma brutal
concentração de bancos. Só tivemos notícia
da existência do_ CADE quando este condenou uma multinal:_ional de refrigerantes por
prâticas abusivas contra outra multinacional
do mesmo setor. Inúmeros processos foram
impetrados, como os das padarias de recife
contra os supermercados, e nunca foram concluídos. O CIP, cuja função seria a de_controlar preços praticados pelos oligopólios, transformoU-se· em impoi-tante inStiUinerito -01;!
consolidação e de legitimação da polltica de
preço dos próprios controlados; a Sunab,
nem falar! sua ineficiência-é total e tem servi9-o, muitas vezes, a fiscais inescrupulosos
achacar em principalmente os pequenos empresários. Grande e indomâvel é a força desses cartéis de abastecimento do País. Um de)es foi pego em flagrante quando do plano
Bresser ao plano verão. A Política Federal
pegou uma dessas empresas escondendo 3
milhões de latas de óleo se soja. Algo aconteceu com ela? Claro que não, pois um dos
donos dessa empresa, na época, era membro
_.do Conselho Monetário Nacional, e conti~
nuou sendo, apesar do crime contia a economi,a popular. O Ministro da Justiça de então,
Dr. Oscar Corrêa, emiriente jurista e meu
prezado amigo, pediu o afastamento do dito
empresário do C~mselho Monetário Nacio-

Março de 1990

DIÁRIO DO CONG,RqSSO NACIQNAL (Seção II)

nal. Simplesemente, o Governo não teve forças para promover tal remoção. O Ministro
da Justiça é que ficou_desmoralizado. A que
chegamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores
A cartelização chegou a tal monta que, nos

setores da economia, livre empresa e livre
concorrência, de fato, só são praticadas pelas
pequena<; empresas que não foram esmaga-

das e destruídas pelos mesmos cartéis.
Dou três exemplos das Forças esmagadoras

desses cartéis. No final da década de 60, A
Michigan State University promoveu um estu·
do sobre a distribuição e comercíalização de
alimentos no Nordeste. Esse estudo alertava
para a necessidade de uma atuação preventiva do Estado para evitar a extinção das formas tradicionais de comercialização, como
quitandas, armazéns e feiras. Parece que o
estudo que apresentava medidas concretas
para a comercialização foi comprado pela fanu1ia Pães Mendonça. Em 10 anos, os Paes
Mendonça dominaram a distribuição de alimcnt•)S em pernambuco e na bahia, influindo, conseqüentemente e.m todo o Nordeste.
Como conseqüência dessa dominação desapareceram as quitanda<; e os armazéns e feiras, como havia previsto o estu-do supracitado, e o cartel dos supermercados começou
a decidir o que a população nordestina devia
ou não comer.
Outro exemplo, a distribuição de gás, hoje
monópotio da Petrobrás. Antigamente, em
cada estado, havia várias distribuidoras que
utilizavam pequenos empresários como seus
revendedores e representantes. Acabaram
com isso e oligopolizaram a distribuição de
tal forma que, em uma década, outras empresas passaram a monopolizar a distribuição de
gás engarrafado no País, inviabilizando os revendedores e representantes, cortando-lhes
cotas e com elas concorrendo diretamente.
E pensa:r que é o Conselho Nacional de Petróleo- que, graças a Deus, acaba de ser extinto -.que tenta viabilizar esse cartel! Aliás,
é escandalosa a promiscuidade funcional entre a direção do CNP e as distribuidoras. Situação parecida com a relação existente entre
o Banco Central e os Bancos Comerciais.
O Sr. Odacir"Soares- Permite-me V. Ex•
um aparte?·
O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Sena·
dor Odacir Soares, estou com o meu tempo
esgotado. Dependendo do nosso Presdiente,
conceder-lhe-ei o aparte.
O Sr. Odacir Soares -Já fiz apelo à Presidência, e estamo perm(tíu. (Pausa.) Queria
apenas, nobre Senador Ney Maranhão, congratular-me com V. Ex• e dizer que estamos
solidários nesta empreitada de ver o Brasil
com escritórío Comercial em Formosa, o mais
rapidamente possível. Sabemos que dentro
da política de abertura do Brasil para o mundo, empreendida pelo Presidente Collor, está
prevista a instalação desse escritório. Eu queria apenas dizer que esperamos que esse escritório seja aberto o maiS rapidamente possível, para que o Brasil tenha acesso não apenas
a um mercado novo mas também a um mer-

cada novo de dinheiro, porque, neste momento, Formosa tem um estoque de dinheiro
estimado em 30 a 40 bilhões de dólares, salvo
engano, e está disposta a investir em países
-em desenvolvimento, como o Brasil. De modo que me congratulo com V. EX! e espero
que o Senhor Presidente da República Fernando Collor de MeHo autorize o Itamaraty
a instalar, iniediatamente, esse escritório comercial_do Brasil em Formosa.
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téncia, a má fi e a falta de patriotismo da
maioria de nossos dirigentes abandonaram
es·ta parcela tão importante da economia,
-qua-ndo, em outraS na"çóes, a pequena empreSa é responsável pela maioria de empregos
e pelo desenvolVimento econômico do País.
Sr. Presidente, Sis. Senadores, Formosa
e os outros tigres asiáticos são exemplos vivos
do fortalecimento da pequena empresa, causando-lhes, não. há dúvida, o progresso que
têm. Formosa é menor que o estado da Paraí·
O SR. NEY MARANHÃO- Quero dizer
ba, suas terrás produtivas chegam simplesa V. Ex~ que, na última vez que estive com
mente a20% do território. Formosairáofere·
o Senhor Presidente da República, antes de
cer·ao Brasil grandes oportunidades para ausua posse, Sua Excelência garantiu que seria
mentar suas exportações. Vai vender e comum de seus primeiros atas a abertura do escritório comercial do Brasil em Formosa e vice- _ prar muito mais, elevando o volume do seu
Comércib eXterior para mais de 130 milhões
versa. Muito obrigado a V. Ex•.
.
de dólares em 1990, o que significa um auSr. Presídenfe, os controlados de hoje pomento de 10% sobre 1989 .. Uma das metas
dem ser os controladores de amanhã ... e viceda política de Formosa é incrementar relaversa. Quem não se lembra das farmácias
ções comerciais com o Brasil, apesar de não
de esquina no Rio de Janeiro? O povo funciotermos, em Taiwan, um escritório comerciaL
nava com9 conselheiro, Qesde a unha encraNo entanto,_comerciamos com Formosa por
vada até o torcicolo. Numa década, através
portas travessa<; ..Como já tive oportunidade
do Dumping, surgiram as redes de drogarias
de dizer, aqui mesmo desta Tribuna, a comere acabaram-se com as pequenas farmácias.
cialização entre o Brasil e Formosa, em,l989,
Hoje, os conselheiros foram substituídos pechegou a quase 600 milhões de dólares~
los terapeutas, incentivados pelos laboratóSr. Presidente, Srs. SenadoreS, o cenário
rios com descontos de até 40% apoiados sigique se apresenta, no momento, e para o futulosamente pelos fabricantes, pelo superestoro próximo, para as nossas exportações é,
camento promovido pelas distribuidoras. A
no mínimo, incerto. Em 1992 será unifiCação
propaganda de remédios nos jornais, como.
européia. Com a derrocada dos regimes coanúncios de supermercados, foram as táticas
munistas, os Estados Unidos se voltam para
mais usadas para a liquidação da quase totaliM
o mercado do Leste Europeu. Assim, nossos
dade dos pequenos estabelecimentos. Hoje,
produtos tradicionais vão ter dificuldades de
a população-não-s-ó perdeu seus conselheiros,
colocação quer nos Estados Unidos, quer na
como os descontos desapareceram, e os reEuropa. É provável orecrudescimento do
médios estão cada vez mais proibitivas à poprotecionismo e a formação de megablocos
pulação. A História de como os cartéis se
econõmicos. Pior para o Brasil, pois, assim,
construíram é intermiiiável.
o sudoeste asiático, via taiwan, desponta co·
Há o cartel do cimento, do vidro, da distrimo um oásis. Formosa ocupa o 13° lugar no
buição de produtos siderúrgicos. A lista é
Ranking dos países de maior atividade comer·
muito grande. As práticas para se conseguir
cial. O Governo de Formosa está anunciando
a dominação são muitQ diversificadas e criatique dará atenção especial às nações que man·
vas. Vai da simples pressão econõmica do
tenham escritórios em sua capital, Taipé. O
Dumping à superestocagem artificiã.l, à alteBrasil pode estar nessa, pois recebeu autori·
ração sistemátjca de critéríos de quantidade~
zação para a abertura da representação d.::
de prazos e de preços. Está aí uma lista de
Associação para o Cométdo-exterior doBra
abusos que foram e são praticados impunesi! no Taipe World Trade Center. :É uma aber
mente. Controlar os cartéis é um desafio que
tura econórÍlica inimaginável, se se analisal
não é fácil para Governo qualquer. Mas não
o comportamento comercial da política brasi
se pode falar em reformulaç~o do modelo
!eira, onde se constata a estagnação dos nívei
econômíco se não se tomar medidas enérgicas
de exportação ao redor de 34 bilhões de dóla
contra eles--:-_Se:i'áOecessário rever a legislação
res. Taiwan anuncia ainda: désenvolverá es
para nela se embutir mecanismos ágeis e se-_ ' forças para se integrar às organizaÇões niuD
guros para viabilizar seu cumprimento. É predia is de comércio, incluindo o Gatt, para prc
ciso criar esquemas para que os pequenos
por e fomentar o livre comérCio entre as na
empresários possam sobreviver.
ções. Com uma visão liberal da economi;;
quer pôr abaixo tarifas e oritiãs barieiras nã
Em diversos países há incentivo ao coopetafifárias,'tàritando os- prOdutos mais cómp{
rativisi:no parà ganhãt-a ~sCala na compra e
titivos no mercado local. A medida faz part
venda. Linhas de crédito especiais. Prograda reestruturação da economia de Formos
mas de apoio e incentivo comercial têm sido
-torná-la mais dependente das importaçõf
largamente utilizados para combater os care serviços e menos das exportações. A grand
téis. Dentro deste bojo de denúncias, a nação
es foi a estratégia para a manutenção do cre
brasileira tem que vislumbrar as CÇ~res negras
ciriúmto econômico a taxas médias anuais C
que pairam, hoje, em uma das áreas mais
importantes do desenvolvimento do Brasil
7%, com a elevação da renda Per Capita pa1
8.366 dólares, em 1990, e 11.055 dólares. E
que considero a ·espinha dorsal da nação: a
pequena empresa. Que a pequena empresa
1993, inclui o aumento das compras dos P::
ses em desenvolvimento, entre eles o Bras·
está quebrada, sabemos todos. A incompe-
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e, agora, certamente o Leste Europeu. As
relações com os países comunistas como

Rús~

sia, Coréia do Norte, Albânia poderão ter
a regulameQt~ção comercial revisada. OBra-

sil tem necessidade de agir com maior agressividade junto a Taiwan e, ·conseqüentemente,

junto ao Sudoeste Asiático. Embora sem a
via de mão dupla, como é a estrada do comércio intem~çiorial, a balança brasileira é superavitár.ia cOin Taiwan, Cingapura, Coréia do
Sul e Hong- Kong, Filipinas, Malásia e Tailândia, aos quais o Brasil vendeu, em 1989, mais

trabalho~ desta Casa. já que prestou o devido
juramento quando ocupou interinamente a
cadeira de Representante do povo mineiro.
Com a saudação da Presidência. creio seja
a saudação de todo o Plenário ao eminente
homem-público Matta Michado.

O Sr. Ronan TitO- Sr. Presidente. peço
a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem V. Ex" a palavra.

de dois bilhõe;s de dólares, importando menos
de 320 milhões de dólares. Sr. Presidente, aproveito da oportunidade
para chamar a atenção dos exportadores brasileiios interessados em explorar o potencial
do mercado do Sudoeste Asiático, para reservar espaço na exposição dos produtos na feira
de impOrtação de Taipé-90', se rializar entre
30 _de 1;1.gosto a 5 de setembro. A feira vai
oferecer oportunidade de realizar o dobro
de negócio com a região, a curto e médio
prazos.

a

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Permíta-me V. Ex• interrompê-lo. V. Ex~
tinha cinco minutos; como Líder, falando
nesta h9ra do Expediente. V. Ex~ já os exceqeu. Pedíiiã Concluísse o seu di&eurso, porque
vamos entrar na Ordem do Dia.

O SR. NEY MARANHÃO- Vou encerrar, Sr. Presidente.
Além das matérias-primas, Taiwan quer
produtos mais sofisticadQs_como veículos automotores, implementas agrícolas, petroqufmicos, eletrónicos, autopeças_e componentes
de informática, além de material de construção.
Aí está, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
grande oportunidade de o Brasil entrar com
o pé direito no mercado internacional. Tenho
absoluta certeza, como um dos primeiros Senadores a levantar a bandeira da candidatura
do Presidente Collor, pela renovação integral
do Brasil, que esta nação entrará no contexto
dos Países do primeiro ritundo.
No dia 15 deste foi instalado um novo Governo no País. E este Governo carrega a eSperança da esmagadora maioria do povo brasileiro éom o apoio do Senado e da Câmara
dos Deputados, a primeira e mais rápida medida a ser tomada será a abertura de um escritório comercial em Taiwan e o Brasil será
o primeiro- país a -receber recursos para as
micras, pequenas e médias empresas tão vilipendiadas entre nós.
Era o que Gnha a diZer, Sr. Presidente
(Muito bem!)

Duran'te o discurso do Sr. Ney Maranhão, ·o Sr. Iram Saraiva, 1~ Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que# ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nebon Carneiro)
-A Mesa tem a alegria de comunicar apresença. neste Plenário, do eminente homem
público, o Senador Matta Machado. Deste
momento em diante, S. Ex~ partic1pará dos

Oí>R~RONANT!TO

REQUERIMENTO N• 41, OE 1990
Na forma do § 2? do art. 50 da Constituição
Federal_ combinado com o disposto no art.
216, I e IV, do Regimento Interno do Senado
Federal requeiro seja enviado à senhora Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento
Pedido de Informação nos seguintes termos:

1? QUal o montante das folhas de pagamento e quantidade de s_ervidores, em
janeiro do coriente ano, das seguintes
entidades da Administração Pública Fe·
dera!, atingidas pela Medida Provisória
n• 151, de 15-3-90:

(PMDB- MG. Co-

mo Uder. pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, não só este Plenário, também,
a Câmara dos Deputados e o Brasil por inteiro, todos estamos perplexos com as medidas
que foram tomadas, porque normalmente
q~and() recebemos uma medida provisória,
temos que nos debruçar sobre ela para el-itu~á_:"_!a_e ver as suas implicações. principalmente qUando se trata de medida provisória que
mexe na economia. Sempre que se mexe na
economia. há grandes complicações. Por isso
mesm_g_.__ desta vez recebemos apenas vinte
e duaS ae uma só vez!

-I - Autarquias
a) Superintendência do Desenvolvi·
menta da Região Centro-Oeste - SU-

DECO;
b) Superintendência do Desenvolvime_n_to <;la Região Sul - SUDESUL;
<;) epartamento Nacional 4e Obras e
Saneamento --:--- DNOS;
d) JQ.stituto do Açúcar e -do ÁlcOol

-JAA;

...

.

. .

e) Instituto Brasileiro do Café -

IBC.
II - Fundações
a) Fundação Nacional de Artes -

Tenho a:;sistido, com muito prazer, ao debate dentro da minha Bancada e fora dela,
neste plenário, com apreciações dos dlverso1.
Senadores. No entanto, causou-me espécie
ouvir de um membro da minha Bancada que
o PMDB não poderia ser contra ou não podetia ser a favor.

FUNARTE;

Eu _gostaria de afirmar, neste instante, que
o PMDB se reunirá com a sua Bancada de
Senadores hoje, às 17 horas, no gabinete,
do Líder. e amanhã se reunirá na Sala Nereu
Ramos com as Bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado. Af sim, nesse instante.
é possível que a:; Lideranças possam dizer
que o Partido estará a favor, que o Partido
estará contra o_u_ que o Partido não poderá
ou não deverá estar contra.

e)' Fundação Nacional Pró-MemóriaPró-Memória;
lJ FUndação Nacional Pró-LeituraPiá-Leitura;
g) Fundação Nacional para Educação
de Jovens e Adultos- Educar;
h) Fundação Museu do Café.

Aproveito,_ulinbénl, essa comunicação de
Líder para saudar a presença, entre nós, do
extraordinário homem público mineiro, o
Professor Edgar Godói da Matta Machado,
que tenho a honra de me inscrever entre um
dos seus muitos amigos em Minas Gerais.
O Professor Edgar Godói da Matta Machado
é por todos conhecido e todos sabemos que
S. Ex• engrandece este Senado estando aqui
conosco. (Muito bem! Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES:
Áureo Metia - JOão Menezes - Mansueto de Lavor- João Lyra- Albano Franco_ -::__Matta Machado - Alfredo Campos
--Iram Saraiva- Márcio Lacerda- Leite
Chaves.

o·sa. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa requerimento que será lido
pelo Sr. t' Secretário.
t lido o seguinte

b) Fundação Nacional de Artes Céni-

cas- FUNDACEN;
e) Fundação do Cinema-Brasileiro-

FCB;
d) Fúnda'ção Cultural Palmares -

FCP;

III -

Empresas Públicas

a) Empresa de_Portos do Brasil SA.

-PORTOBRÁS;
b) Empresa Brasileira de Transportes Urbanos- EBTU;
c) Empresa Brasileira de Assistência
Técnica e Extensão Rural - EMBRA-

TER..
IV - Sociedade de
Economia Mista
a) Companhia Auxiliar de Empresas
Elétricas Brasileiras - CAEEB;
b) Banco Nacional de Crédito Cooperativo SA. - BNCC;
c) PETROBRÁS Comércio Interna-

cional SA.- INTERBRÁS;
d) PETROBRÁS Mineração SA. -PETROMISA;
e) Siderúrgica Brasileira SA. -

SI-

DERBRÁS;
f) Distrib~idora de Filmes SA. - EMBRAF!LME;
g) Companhia Brasileira de Projetas
Industriais- COBRAPI;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1990

h) Companhiã Brasileira de Infra-Es-

trutura Fazendárias- INFAZ.
2~ Do total de servidores destas entidades quantos foram atingidos por demissões?
3~ Qual o montante_ dos débitos destas entidades para com a Fazenda Nacional?

4o Qual o montante dos débitos destas entidades para com -o setor privado?
Justificação

O presente pedido de informação tem respaldo regimental e constitucional e objetiva
proporcionar aos membros do Congresso Nacional os subsidias indispensáveis a uma_análise criteriosa da Medida Provisória n" 151,
de 15-3-90.
.
É sabido que mílhares de scryid_ores foram

alcançados por essa decisão do Poder Execu"
tivo mas ao Poder Legislativo nenhum dado
oficial foi fornecido. Assim, ficamos, senadores e deputados, em meio a uma autêntica
confusão de números, eis que as informações
da área ministerial são contraditórias àquelas
chegadas da parte dos servidores.
De outro lado, faz-se necessário saber o
montante dos_débitos das entidades extintas,
tanto com o setor privado quanto com o setor
púb\ico._Afinal, "A União sucederá a sociedade que venha a ser extinta ou dissolvida,
nos seus direitos e obrigações decorrentes de
norma legal, ato administrativo ou-Contrato"
(art. 17), assim como "ficam cancelados os
débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional( ... )" (art. 20).
Quando o Chefe do Poder ExecutivO anuncia o início de uma nova mentalidade na gestão dos negócios e serviços públicos, também
o Legislativo, para o correto desempenho das
suas competências constitucionais necessita
conhecer o rol de _elementos ad_mlnistrativos,
técnicos e financeiro que orientaram a tomada de decisão do Senhor Presidente da República.
Como tais elementos devem estar disponíveis, esperamos contar com a boa vontade
da equipe ministerial enviando-nos as informações aqui requeridas antes do prazo constitucional de trinta dias é o tempo do_ qual
dispomos para deliberar a respeito da referida medida provisória.
Sala das Sessões, em -20 de março de 1990.
- Márcio Lacerda.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O requerimento lido vai ao exame da Mesa. (Pausa.)
A Mesa pede desculpas ao nobre Senador
Hunlberto Lucena, porque, tendo assumido
agora, não verificou que S. Ex• havia pedido
a palavra para uma breve comunicação. Em
face disto, sendo equívoco da Mesa, esta concede a palavra a S. Ex~ por 5 minutos, para
uma breve comunicação.
O Sr. Humberto Lucena_- Sr. Presidente,
prefiro aguardar para após a Ordem do Dia

0- SR. PRESIDENTE (Netson Carneiro)
-Muito obrigado a V. Ex~

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
peço a palavra pefa ordem.
O SR. PRES![)ENTE (Nelson Carneiro)
- Conceâo a· pâTãvra ao nobre senador Jutahy Magalhães.
·O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pela ordem. Sem revisão- dõ--oradof.)
-Sr. Presidente, sei que é desagradável falar
agora:; uma vez que existe rriuita gente interessada na Ordem do Dia, por ser matéria
política, e matéria política a torna mais importante.
Minhas palavras, estando V. Ex' na Presidência, tornam-se ffiais· dirigida ·a V. Ex'.
Aprovamos aqui, no Senado Federal, o
Lódigo de Defesa do Consumidor. Foi env~a
do para a Câmara dos Deputados, na tramitação normal. V. Ex• tomou uma decisão,
criando a Comissão Mista para tratar do mesmo assunto. A Comissão Mista reuniu-se e
apresentou o parecer, o relatório de um deputado dO PSDB da Bahia, Deputado Joaci
Góes. No entanto, ficou um impasse: .a Comissão dé ConstitUição, JUstiça e "Cidadania
do Senado Federal determinou que não poderia ter havfdo a_ Comissão Mista do_ Congresso
Nacional. Até agora não votamos nem na
'Câma-ra~· nem no" Senado, o referido código,
porqu'e estamos depeDdendo de uma decisão
da Mesa do Congresso Nacional, que V. Ex•
preside.
Por isto,-solicito a V. Ex• que, com() Presidente do Congresso, tome as mCdidas necessárias para que se possa votar essa matéria,
que é da maior importância para o País, tanto
que na<; ritedidis provisórias foram críadas,
erradamente punições inconstitucionais que
não podem ser tratadas por essa via. Poderíamos resolver isto atravtEs do Código de Odesa-do Consumidor. E isto depende de V. Ex•,
neste instante.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Came"iro)
- A PrcSidência_tomará em consideração a
interpelação de V. Ex• e dará uma resposta
na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Presidência recebeu ofício do Sr. l'·' Secretáilo da Câmara dos Deputados, encamainhando à revisão do Senado autógrafo de
projeto que será lido pelo Sr. Secretário.
É tido o seguinte

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N• 3, DE 1990 :_ COMPLEMENTAR
(No 149/89 Complementar,
na Casa de origem)
Estabelece, de acordo com o art. 14,
9", da Constituição Federai, casos de
inelegibilidade, prazos de sua cessação e
determina outras providências.
O Congres-só Nacional decreta:
Art. 1" São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáVeis e os analfabetos;
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b) os membros do Congresso Nacional,
das A<;sembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais que hajam
perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto no art. 55 da Constituição
Federal, dos dispositivos sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municfpios e do Distrito Federal,
para as eleições que se realizarem os 3 (três)
anos subsegüentcs ao término da legislatura;
c) O Governador c o Vicf:-Governador de
EstaOo e do Distrito Fed~ralb .o Prefeito c
o Vice-Prdeito que perderem seus cargos eleti vos, por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito
Federal ou da Lei Orgânica do Município,
para as eleições que se realizarem_nos 3 (três)
anos subsc_qüentes ao término do mandato
para o qual tt:!nhum sido eleitos;
d) os que tenham contra sua pessoa representação jUlgada procedente pela Justiça
Eleitoral, transitada em julgado, em processo
de apuração de abuso do poder económico
·ou político, para a eleição na qual concorrem
ou tenham sido diplomados, bem como para
as que se realizarem nos 3 (t~ês) anos seguítttes;
e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em jutgado, pela
prática de crimes contra a economia popular,
a fé pública, a administração pública, o património público, o mercado financeiro, e por
crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos;
f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo
de 3 (trêS) anos;
g) os que tiVerem suas contas relativas ao
exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente ou judicial, para as eleições que se reaHzarem ':los
5 (dnco) anos seguintes, contados a partir
da data da decisão;
·h) os detentores de cargo na administração
pública direta. indireta ou fundacional, que
beneficiarem a _si ou a terceiros, pelo abuso
do poder econômico ou político apurado em
processo, com sentença transitada em julgado, para as eleições que se realizarem nos
3 (três) anos seguintes ao término do seu
mandato ou do período de sua permanência
no cargo;
i) os que, em estabelecimentos de crédito,
financiamento ou seguro, tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação
judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos
12 (doze) meses anteriores à respectiva decretação. cargo ou função de dircção, administração ou representação, enquanto não forem
exonerados de qualquer respons,abilidáde;
II- para Presidente e Vice-Presidente da
República:
a) até 6 (seis) meses depois de afastados
definitivamente de seus cargos e funções:
1 -os Ministros de Estado;
2- os Chdes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar, da Presidência da
República;
3 - o Chefe do órgão de assessoramento
de informações. da Presidência da República;,
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,4- o Chefe dO Estado-Maior das Forças
Armadas;

5-o Advogado-Geral da União;
6-os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;
7 - os Comandantes do Exército;
8-os Magistrados;
9-os Presidentes, DiretoreS é Supeiintendentes de Autarquias, Empresas Públiças,
Sociedades de Economia Mista e Fundações;
, 10- os Governadores de Estado, do Distrito Federa( e de Territórios;
11 -os Interventores Federais;
12- os Secretários de Estado;
13- os Prefeitos Municipais;
14- Os membros do Tribunal de Contas
da União, dos Estados e do Dis-trito Federal;
15- o Diretor-Geral do Departamento de
Polícia Fede.ral;
b) os _que tenham exercido, nos 6 (seis)
meses anteriores à elei~ão, nos Estados, no
Distrito Federal, Territórios e em qualquer
dos Poderes da União, cargo ou função, de
nomeação pelo Presidente da República, su~
jeito à aprovação prévia do Senado Federal;
c) os que tenham exercido nos 4 (quatro)
meses anteriores ao pleito, cargo ou função
de direção, administração, representação em
empresas concessionárias ou permissionárias
de serviço público, na área de comunicação
social, ou ainda participações ou apresenta·
ções habituais, com ou sem vínculo contratual, na programação de ditas empresas, assim como em fundações mantidas pela União,
Estado, Distrito Federal, Território ou Município;
d) os que, até 6. (seis) meses antes da eleição tiverem competência ou interesse, direta,
índireta ou eventual, no lançamento, arreca·
dação ou fiscalização de impostos, taxas e
co-ntribuições de caráter obrigatório, inClusive parafisCais, Ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades;
e) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou represe-ntação nas
empresas de que tratam os arts. 3" e 5" da
Lei n9 4.137, de 10 de setembro de 1962,
quando, pelo ámbito e natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na econo·
mia popular;
t) os que, detendo o controle de empresas
ou grupo de empresas que atuem no Brasil,
nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do art. s~ da lei citada na alínea
anterior, não apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do pleito, a prova
de que fii:eram cesSar O abuso apurado, do
pader econômico, ou de que transferiram,
por força regular, o controle de referidas empresas ou grupo de empresas;
g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro)
meses anteriores ao pleito, ocupado cargo
ou função de direção, administração ou representação em-entidades representativas de
classe, mantidas, total ou parcia!Jl?.ente, por
contribuições impostas pelo poder público ou
com recursos arrecadados e repassados pela
Previdência Social;

h) até 6 (seis) meses depois de .afastados
das funções, os Pres1dentes,_Din!tores ou Superintendentes das sodedãdes que tenham
exclusividade por objetivó operações financeiras tHãçarn. PubliCamente apelo à poupança e ao crédito, iilclusive através de cooperativas e das empresas ou estabelecimentos
que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo Poder Público, salvo
se dÚortentes de contratos que obedeçam
a cláusulas uniformes;
,
i) oS.'(jUe, dentro de 6 (seis) mes~~iante
riores ao preitO, hajam àeicido cargo ou função de âireção, administração ou representação
pessoa jur(dica oU em- empresa que
mantenha contrato de execução de obra<>, de
prestação de serviçoS ou de fornecimento de
bens com órgão d9 Poder Público ou sob seu
controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláu~ulas uniformes;
j) os que, membros do Ministério Público,
não tenham se afastado das suas funções até
6 (seis) m_eses anteriore~ aó" plei,to;
I) os que, servidores públicos, estatutários
ou não, dos órgãos .ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
dos_ Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem
até 3 (trêsY meses anteriores ao pleito. garantido o direito ã percepção dos seus vencimentos integrais;

em

III- parà Governador ·e Vice-Gove~na
dor de Estado e do Distrito Federal:
a) até 6 (seis) meses depois .de afastados
definitivamente de seus cargo·s ou funções:
1 -os inelegíveis para os cargos de Presi·
d_ente_e__Vice-Presidente da República especificados na alínea a do inciso 11 deste artigo
e, no tocante às demais alíneas, quando se
tratar de t;epartição pública, associação ou
empresas que operem no território do Estado
ou do Distrito Federal; --2 - os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar
do Governador do Estado ou do Distrito Federal;
3 - os Comandantes do Distrito Naval,
Região Militar e Zona Aérea;
4- os diretores de órgãos estaduais ousociedades de assistência aos Municípios;
5-os Secretários di Administração municipal ou membros de órgãos congéneres;

IV- para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no_que lhes for aplicável, por identidade
de situações, os ineleg(veis para os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal._ observado o prazo
de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;
b) os membros do Ministério Público e De·
fensoria P-~blica em exercíciO :Oã. Comarca,
nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito,
sem prejuízo dOs vencimentos integrais;
c) as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito;
V -para o Senado Federal:
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a) _os inele_gíveis para os cargos de Presidente e Vice~Presidente da República especi~
ficados na alínea a do inciso li deste artigo
e, no tocante às. de_mais alíneas, quando se
tratar de reparti.ção pública, associação ou
empresa que opere no território do Estado,
observado o prazo de 6 (seis) meses para a
desincompatibilização;
b) em cada Estado e no Distrito Federal,
os inelegíveis para os cargos de Governador
e Vice-Governador, nas mesmas condições
estabelecidas,_ observado o prazo de 6 (seis)
meses para desincompatibilização;
-VI- para a Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa e Câmara Legislativa,
no que lhes for aplicável, por identidade de
situações, os inelegíveis para o Senado Federal nas mesmas condições estabelecidas, observado o prazo de 6 {seis) meses para desincompatibilização;
VII- para a Câmara Municipal:
a) no que lhes for aplicável, por identidade
de situações, os inelegíveis para o Senado
Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 3 (três) meses para a desincompatibilização;
b) em cada Município, os inelegíveis para
os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de 3 (três) meses para a desincompatibílização.
§ 1" Para concorrência a outros cargos,
o Presidente da República, os Governadores
de Estado e do Distrito F~deral e os Prefeitos
devem renunciar aos respectivos mandatos
até 6 (seis) meses antes do pleito.
§ zn São inelegíveis para os mesmos cargos no pe(íodo subseqüente, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do
Distrito F-ederal e os Prefeitos, eleitos diretamente, e quem os houver sucedido, ou substituído, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito.
§ 3" O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Více-Prefeito poderão candidatar-se
a outroS: cargos, preservando os seUs rriafldatos respectivos, desde que, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido
ou substituído o titular.
§ 4" São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consangUíneos oi.l afins, até o segundo grau
ou por adoção, do Presidente da República,
de Governador de Estado ou Território, do
Distrito Federal, de Prefeitos ou de quem
os haja substituído dentro dos 6 (seis) meses
anteriores ao pleito, salvo se já titular de
mandato eletivo e candidato à reeleição.

Art. 2" Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as agüições de inelegibilidade.
Parágrafo único. A argüição de inelegibilidade será feita perante:
1-:- o Tribunal Superior Eleitoral, quando
se tratar de candidato a Presidente ou VicePresidente da República;
II- os Tribunais Regionais Eleitorais,
quando se tratar de candidato a Senador, Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;
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III- os Juízes Eieitorais, quando se tratar
de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.
Art. 3\' Caberá a qualquer candidato, a
Partido político, coligação ou ao Ministérío
Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados
da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada.
§ 1" A impugnação, por parte do candidato, Partido político ou coligação, não impede a ação do Ministério Público no mesmo
sentido ..
§ 2? Não poderá impugnar o registro de
candidato o representante do Ministério Público que, nos 4 (quatro) anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório de Partido ou exercido atividades político~partidárias.

§ 3~ O impugnante especificará, desde
logo, os meios de prova com que pretende
demonstrar a .veracidade do alegado, arrolando testemunhas~ se for o caso, no máximo
de 6 (seis).
Art. 4P -A partir da data em que terminar
o prazo para impugnação, passará a correr,
após devida notificação, o prazo de 7 (sete)
dias para que o candidato, Partido político
ou coligação possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive
doc,umentais, que se encontrem em poder de
terceiros, ou de repartições públicas ou em
procedimeritOs' judiciais, oú administrativos,
salvo os processos em tramitação em segredo
de justiça.
Art. s~ Dec_orrido o prazo para Contestação, se não se tratar apenas de matéria de
direito e a prova piotestada for relevante,
serão designados os 4 (quatro) dias segUintes
para inquirição- -das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais c_ompare·cerão por iniciativa das partes que as tiverem
arrolado, com notificação judicial.
§ 1~ As testemunhas do impugnante e do
impugnado serão ouvidas em orná só asSentada.
§ 2~ Nos 5 (cinco) dias subseqüentes, o
Juiz, ou o Relator, procederá a todas as diligências que determinar, de ofício óu a reqUerimento das partes.
§ 39 No prazo do parágrafo anteríor, o
Juiz ou o Relator, poderá ouvir terceiros,
referidos pela partes, ou testemunhas, como
' conhecedores dos fatos e circunstâncias que
possam influir na decisão da causa.
§ 4~ Quando qualquer documento necessário a formação da prova se achar em poder
de terceiro, o Juiz, ou o Relator, poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo
depósito.
§ 59 Se o terceiro, sem justa cau-sa, não
exibir o documento, ou não comparecer a
Juízo, poderá o juiz contra ele expedir mandato de prisão ·e instaurar processo por crimes
de desobidiência.
Art. 6? Encerrado o prazo da dilação
probatória, nos termos do artigo· anterior, as
partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum
de 2 (dois) dias.

Art. 7" Encerrad~ o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Juiz, ou
ao Relãtoi, no :djá i.in"~~fa~O Par~ ~~t~nça ou
julgamentg pelo Tribunal.
Parágrafo único .. a Juiz, 'oU~ Tr'tbunal,
formará _sua ConVicção pela ljvre aprCciação
da prova, atendendo aos fatos e .às circunstâncias, constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes, mencionando, na decisão, os que motivaram seu convencimento.
Art. SI' Nos pedidos de r~gi;tr.o .de candid2;tos a eleições munic,iPa.is, o Ju\z Eleitoral
apresentará a sentença erp Cartório ,3 (três)
di~s após a C(!n_clu~ão dqs a,u_tos, passando
a ~orrer qeste momen~o o pra,zo df! 3 (três)
dias para a interposição de recurso para o
Tribunal Regional Eleitoral.
§ 1~· A partir da data em que for protocalizada a petição de recurso, passará a correr
o prazo de 3 (três) dias para a apresentação
de contra-razões.
§ 2o Apreseontadas as CoD.tra-raZões serão
os aUtos imediata.mente remetidOs· ao Tribunal Regional BeitoÍ-al, inclusive por portador, se h o•• ver necessidade, decorrente da
exigüidade oe prazo, correndo as despesas
do transporte por conta do recorrente, se tiver condições de pagá-las.
Art. 9" _Se o Juiz Eleitoral não apresentar
a sentença no prazo-do artigo anterior, o prazo para recurso só começará a correr após
a publicação da mesma por edital, em Cartório.
Parágrafo úníco. Ocorrerido a hipótese
prevista neste artigo, o CorregedOr Regional,
.de offció;iipuálúCO motivo do retardamento
e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se
for o caso, a aplicação de penalidade cabível.
Art. 10. Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal Regional Eleito(31, es-tes serão autuados e apresentados no mesmo dia
ao Presidente que, também na mesma data,
Os-distribuirá a um Relator e mandará abrir
vistas ao Procurador Regional pelo prazo de
2 (dois) dias.
Parágrafo único. Findo o prazo, com ou
sem parecer, os autos serão enviados ao Relator~ que os apresentará em mesa para julgamento em 3 (três) dias, independentemente
de publicação em pauta.
Art. 11. Na sessão do julgamento, que
poderá se realizar cm até 2 (duas) reuniões
seguidas, feito o relatório, facultada a palavra
às partes e ouvido o Procurador Regional,
proferirá o Relator o seu voto e serão tomados os dos demais Juízes.
§ 1~ Proclamado o resultado, o Tribunal
se reunirá para lavratura do acordo, no qual
serão indicados o direito, os fatos e as circunstâncias com base nos fundamento~ do Relator
ou do voto vencedor.
§ 2~ Terrriinada a sessão, far-se-á a leitura e a publicação do acórdão, passando a
correr dessa data o prazo de 3 (três) dias,
para a interposição de recurso para o Tribunal Superió"r Eleitoral, em petição fundamentada.
Art. 12. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da__ d~ta em
que for protocolizada a petição passará a cor-
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rer, independentemente de qualquer notificação _ao recon:ido, o prazo de 3 (três) dias
para a apro::;sentação .de_coritra-razõe.S ..
Earágrafp 4-nicQ. Apresentadas_ as contra-razões,. ou. decorrido o prazo sem elas,
serão os autos Iinediatç.mente remetídos ao
Tribunal SuPerior E-leitoral:
An. 13. Tratando-se de registro a· ser
julgaj:io originariamente por }ribunal Regional Eleitoral, observado o disposto no art.
6v desta Lei .cOmplementar, o ·Pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado
em 3 (três) dias,. independentemente de publicação em pautà.
ParágrafO: úriico: ,Proce4e'r~se-á ,ao julgamento na forma estabelecida no art. 11 desta
~e'i 'complel'l}e-nta:r, ~ h~ven9o fecUrsà Pãia
6 Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á
o çiisposto no artigo anterior.
· Art. 14. No Tribunal Superior Eleitoral,
·os recursos· sobre registro de candidatos serão
processados e·julgados na fonna prevista nos
arts. 10 e 11 desta Lei Complementar.
Art. 15. Transitada em julgado adecísão
que declarar a inelegibilidade do candidato,
·ser-lhe-á negado re-gistro, ou cancelado, se
já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido:
Art. 16. Os prazos a que se referem os
· arts. 3\' e seguintes desta Lei Complementar
·são peremptórios e confínuos·- e correm em
Secretaria ou Cartório e, a partir da data do
encerramento do prazo para registro de-candidatos, não se suspendem aos sábados, domingos e feriados.
Art. 17. É facultado ao partido político
ou coligação que requerer'? registro de candidato considerado inelegível dar-lhe substitu,to, mesmo que a decisão passada em julgado
tenha sido proferida após o termo final do
prazo de registro, caso em gue a respectiva
·comissão executiva do partido fará a escolhã.do candidato.
Art. 18. A declaração de inelegibilidade
do candidato à Presidência da República, Governador de Estado e do Distrito Federal e
Prefeito Municipal não atingirá o candidato
a Vice-Presidente, Vice-Governador ou Vice-Prefeito, assim como a destes não atingirá
aqueles.
Art. 19. As transgressões pertinentés à
origem de valores pecuniários, abuso do poder econômico ou político, em detrimento
da liberdade de voto, serão apuradas me_dian·
:te investigações jurisdicionais realizadas pelo
C.orregedor-Geral e Corregedores Regionais
Eleitorais.
Parágrafo únícO. A apuração e a punição
das transgressões mencionadas no caput deste artigo terão_o objetivo de proteger a normalidade _e legitimidade das eleições contra
a influência do poder económico ou do abuso
do exercício de função, cargo ou emprego
na administração direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Fede~
ral e dos Municípios.
Art. 20. O candidato .ou partido político
são parte legítima para denunciar os ~_lpados
e promover-lhes a responsabilidade; a ne-
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VII- no prazo da alínea antcri9r, P.Colre~
gedor, poderá o.uvlr terceiros, ,rçferidos pel.as
partes, Qu·ti!SteihUnhaS, CO.mO, co,nh~ceS}Or!!S
de e_conomia mista, será lícito negat ou retar.:
dar ato de ofíçio teridente a esse fírU sob pena
dos fatos e circunstâu.Gi~s. que possam influir
de crime ftp1donal.
·
·
na deCisão do feito; .
VIII - quando _qualquer -c]o_cumento .n.e:
Art. 21. As transgre-ss6es·a que ·se refere
cessátio à formaçâo da prova se achar emo art... 19 de:>ta Lei Complementar serão apu·
radas mediante procedimento suin<i,rfsSírrto .. poder _de terceiro, inclusive estabcleci.mento
de crédito, oficiai ou privado, o ·corregedor.
de investigação judicial, realizada pelo cor~
poderá, ainda, no mesmo· prazo, or.denar o
regedor-Gera\ e Corré,g:edore? Regíonãis
respectivo. Qepósito ou req~isitar cópias;
EleitoraiS, nos termos das Leis n' 6 L579, de
IX --se o tercéito sem. justa causa, não
18 de março·de 1952-;- 4.410, de 24 de setem·
exibir o Q.ocumç:nto, ou não comPareée'r ·a
bro de 1964, com as modificações desta Lei
Juízo, o Jui~ poder~ expedir cçmtra ele man~
Complementar.
- '
dado de prisão e .instaura_r processo por, cfiníe
Art. 22. qualquer partido político, cande desobe.djêpçi,~;,_ , _ .
.
didato oU Ministério Público Etelto!al poderá
X- encerrado o prazo da dilação probarepresentar à Justiçã :Eleit0ia1, diretamente
tória, as partes, inclusive o Ministério Públiao CorregeOÇir-Çieraf ou RegiOnal, relatando
co, poderão apresentar alegações no prazo
fatos e indicando provas, indícios e circunScomum ·de 2 (dois) dias;
tânci~ e pedir abertura de iriveStigctção j udiw
XI - terminado o ·prazo para alegações,
cial para apurar uso indevido, desvio ou- abu_os autos .set:_ão conclusos ·ao Corregedor, no
so do poder ecónômico ou dO poder de autoriw
dia imediato, para .apresentação de relatório
dade, em benefício de candida-to ou de partíw
conclusivo sobre o que houver sido apurado;
d_o políticO, obedecido o Segúinfe rito:
XII ....: O relatório do corregedor. que será
I - O Corregedor, que terá as mesmâs _ assentado em 3 (três) dias, e os autos dareatribuições do Relator em _processos judipresentação serão em:::aminhados ao Tribunal
ciais, ao despachar a in.icia:I; adotará as secompetente, no dia imediato, com pedido de
guintes providências:
inclusão incontinenti do feito em pauta, para
a) ordenará que se notifique o represenjulgamento n3. primeira sessão subseqUente;
tado do conteúdo da petição entregando-seXlll - no Tribunal, o Procurador-Geral
lhe a segunda via apresentada pelo represenou Regionai-Eidtoral terá vista dos autos por
tante com as cópias dos documentos, a fim
48 {quarenta e oito) horas, pára se pronunciar
de que, no prazo de 5 (cínco) dias, ofereça
sobre aS imputações e conclusOes do Relaarnpla defesa, juntada de documentos e ro!
tório;
'
de testem_unh_as, se cabív~l;
XIV - julgada procedente a representab)determinará que se sUspenda o ato que
ção, o TribUnal declarará· a irfelegibilidade
deu motivo à representação, quando for reledo representado e de quantoS hajam contrivante o fundamento e do ato Impugnado pubuído para a prática do ato, cominando-lhes
der resultar a ineficácia da medida, caso seja
sanção de inelegibilidade para as eleições a
julgada procedente;
se realízafem nõs 3 (trés) anoS subseqüentes
c) indeferirá desde logo a incial, quando
à eleição em que se verificõu, além da cassanão for caSo de representação _ou lhe faltar
ção do registro do candidato diretameti.te bealgum requisto desta Leí Complementar;
neficiado pela interferência do poder económico e pelo desvio ou abuso do_ po_der de
II -no caso do corregedor indeferir a reautoridade, determinando a remessa dos auclamação ou representação, ou retardar-lhe
a solução, poderá o interessado renová~la pe- tos ao Ministério Público Eleitot:al para instauração de processo disciplinar, se for oca~
rante o Tribunal, que resolverá dentro de
so, e·processo~crirne, ordenando quaisquer
24 (vinte e quatro) horas,
III - o interessado, quando for atendido outras providências que a espécie comportar;
XV- se a representação for julgada proou ocorrer demora, poderá levar o fato ao
cedente após a eleição do candidato, serão
conhecimento do Tribunal Superior Eleitoremetidas cópias de todo o processo ao Minisral, a fim de que sejam tomadas as provi~
tério Público Eleitoral, para os fins previstos
dências necessárias;
no art. 14, §§ 10 e 11, da Constituição Federal
IV- feita a notificação, a Secretaria do
e art. 262, inciso IV, do Código Eleitoral.
Tribunal juntará aos autos cópia autêntica
do ofício endereçado ao representado, bem
Parágrafo único. O recurso contra a dicomo a prova da entrega ou da sua recusà
plõmação, interposto pelo representante,
em aceitá-la ou dar recibo;
não impede a atuação do Ministério Público
V - findo o prazo da notifícação, -com
no-mesmo sentidO.
ou sem defesa, abrir-se~á prazo de 5 _(cinco)
Art. 23. O Tribunal formará sua convicdias para inquirição em unia só assentada,
ção pela livre aprecíação de fatos públicos
de testemunhas arroladas pelo representante
e_notórios, dos indícios e presunções e prova
e pelo representado, até o máximo de 6 (seis)
produzida, atentando para circunstâncias ou
para cada um, as quais comparecerão inde- fatos, ainda que náo indicados ou alegados
pendentemente de intimaçãp;
peras partes, ·maS que preservem o interesse
VI- nos 3 {três) dias subseqü6rites, o cOrpúblico dªJ.isura eleitoral.
regedor procederá a todas as diligências que
determinar, ex officio ou a requerimento das - - Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz
Eleitoral será competente para conhecer e
partes;

nhum servidor público, inclusive de auta.r~
quia, de entidade para.estatal e.de_.sociedade

proces:;ar,ã --=;epreSenuwao prevista,nesta Lei
Complementar, exercendo todàs as furições
~tribuí!las ao _Çoqegedor~Ge'r<lt 'ou 'Regional,
constanies dos incisoS i á XV do art. 22 desta
Lei CorÕplémentar, cab-éndo ao.repr<!Seii.fan~
te qo Ministério Público Eleitoral em função
na Zona E\eitôraf as atribuições deferidàs ao
Procurador-Geral e Regional Eleitoral, ob·
servadas as normas do procedimento previstas nesta Lei Complementar.
Art. 25.- Constitui Crinl.ê eleitoral a argüição de inelegibilidade, ou a imj:n.i.gnaçào
de registro de candidato feito por úiterferên:.
cia do poder económico, desvio ou abuso do
poder de autoridáde, deduZida de forma temerária ou de rnanfesta má fé:
·
Pena: detenção, de 6 (seis) meses a. 2 (dois)
anos, e multa de 20 (vinte) a 50 (cinqüeilta)
vezes o valor do bônus do Tesouro-Nacional
- BTN e, no caso de__ sua extinção, de t(tulo
público que o substitua.
Art 26. fica revogada a Lei Complementar ri" 5, de 29 de abril de 1970.
Art. 27. Esta Lei COmplementar entra
em vigor na d~ta de sua pubHcaçâo.
Art. 28. - ~evo?~m-_s_e_ as disposições em
contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DOBRASIL

1988

·.. ···-· .--.· ·--.---.•· 'fii-"liLo-iii ·---.......... --.. -nos Direitos e Garantias
Fundamentais

--------------·---cA"P-iT"üi:õ!v----------------oos Direitos Políticos
Art. 14. A soberani_a popular será exer·
cida pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com valor igual para todos, e, nos
termos da !ei, mediante:

... ·+---·--·-.. '.''. ... -.... '·-'' ................, -. ......
·~·

§ 3'-'

São condições de ·elegibilidade, na
forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
TI- o pleno exercício dos direitos políticos;
III- o alistamento eleitoral.
IV- o deornicílio eleitoral na circunscrição;
ção;
V - a filiação partidária;
VI- a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e
Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vlce-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) ViiJ.te e un1 anos para Deputado Federal,
Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-.Pr~feito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 9~ Lei complementar estãbelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger a normalidade
e legitimidade das eleições contra a influência
do poder económico ou o abuso do exercício
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de função, cargo ou emprego na administra.
ção diri!t3. -o~u inâireta.
§ 10. O mandato eletivo poderá ser im·
pugnado ante ·a Justiça EleitOral_ no prazo
de quinze- dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder
económico,- corrupção ou fraude.
§ 11. A ação de impugnação de mandato
tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na form~ da lei, se temerária
ou de manifesta má fé.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
••••••••••••••••••••••••u•••--••••••••••••Uooooo•ooouo

SEÇÃOV
Dos Deputados e dos Senadores
Art. 55. Perderá 9 mandato o Deputado
ou Senador:
I - que infringir qualquer das Proibições
estabelecidas_no artigo anterior;
11- cujo procedimento {Qr _d,eçl;uado in,compatível com o decoro parlamentar.
III -que deixar de comparecer, em cada
sessão legislativa, à terça parte das sessões
ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;
IV- que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V- quando o decretar a Justiçá Eleitoral,
nos casos previstos nesta Constituição;
VI- que sofrer condenação criminal em
sentença transitada em julgado.
·
§ 1"' É incompatível com o -decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou
a percepção de vantagens indevidas.
§ 29 Nos casos dos incisos I, II e VI, a
perda do mandato será decidida pela Câmara
dos Deputados ou pelo Senado Federal, por
'voto secreto e maioria absoluta, mediante
provocação da respectiva Mesa ou de partido
político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
§ 3':' Nos casos ·previstos nos incisos m
a V, a perda será declarada pela Mesa da
Casa respectiva, de ofíciO ou mediante provocação de qualquer de seus mem_brQS, ou de
partido político representado no Congresso
Nacional, assegurada ampla defesa.

LEI N' 4.137, DE 10 DE SETEMBRO DE
1962
Regula a repressão ao abuso do poder
econômico.
TÍTULO I
Disposições Gerais
• • • • • • " • " • • • • • • • • • • •• • ••• • •• • • •• • •••••••

Quarta-feira 21 795

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

~n ··~-

""--r•--• ..

Art. 3 10 Quando em relação a uma empresa exista um restrito número de empresas
que não teriham condições de lhe fazer concorrência num determinado ramo de negócio
. ou de prestação de serviços, ficará aquela

obrigada à comprovação do custO de sua produção,~ houver_i_ndícios veementes de que
iinp-6epreçoçexceS-S:ivos.
Art. 4'·' Será automaticamente cassada a
patente concedida pelo Departamento NaM
cional de Propriedade Industria! desde que
feitàprovã de já haver sido concedida e caducado em nação que mantenha acordos sobre
a matéria com o Brasil.
Art. 5\' Entendem-sy por ~OnPições monopolísticas aquelas ein que uma empresa ou
grupo de empresas controla em tal grau a
produção, distribuição, prestação ou venda
de ~eterminado bem ou serviço,_ que passa
a exe:rcer influência preponderante sobre os
respectivos preÇos.
Parágrafo único. Praticara abuso de poM
der económico a enipreSa qtfe·;-opetando em
condições monopolísticas, interromper oureduzir em grande escala sua produção sem justa causa comprovada, perante o CADE, para
provocar a alta dos preços ou a paralisação
de indústrias que dela dependam.

....--

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

Pena- a do art. 329- do Código Penal.
II- fazer afíirnação falsa, oU negar ou ca-lar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito.
· Pena- a do art. 342 QQ Código Penal.
Art. 5" As Comissões Parlamen"tares de
Inquérito apresentarão -relatório de seus trabalhos à respectiva câmara, concluindo por
projeto de resolução ..
§ 1v Se forem 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.
§ 2~ A incumbência da ComisSão Parlamentar de Inquérito terminá com a sessão
legislativa em que tiver sido outorgada, salvo
deliberação da respectiva Câmara·, prorrOgando-a dentro da legislação em curso:
Art. 6" O processo e a instrução do-s -illquéritos obed!!Ce.rão ao _que presCrevér' e·sta
lei, no que lhes for aplicável, às normas do
processo penal.
·Art. 7~ Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. LEIN'4.737, DE IS DE JULHO DE !%S
(Texto_ consolidado.)

LEI N" !.S79. DE 18 DE M&RÇO DE I9S2
Dispõe sobre as Comissões Parlamentare_s de lnquéritó
Art. 1" As ComisS6e·s Parlamentares de
Inquérito, criadas nas formas do art. 53 da
Cons_tituição F_ç_deral, terão_ ampla ação nas
pesquisas destinadas a apurar os fatos determinados que deram origem ã sua formação.
Parágrafo único. A criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito dependerá de deM
liberação plenária, se não_ for determinada
pelo terço da_ tot_alidade_ dos memDros da Câmara dos Deputados ou do Senado.
Art. 2~ No exercício de suas atribuições,
poderão as Comissões Parlamentares de Inquérito determinar as diligências que reputarem necessárias e reqUerer a convocação de
Ministros de Estado, tomar o depoimento de
quaisquer autoridades federais, estaduais ou
municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de repartições públicas e autárquiças informações
e documentos, e transportar-se aos lugares
onde se fizer mister a sua presença.
·Art. 3~ . InâiciadoS e testemunhas sérãO
intimados de acordo COm as preScrições estabelecidas na legislação penal.
Parágrafo único. Em caso de não compaM
n!cimento da testemunha sein motivo jUstificado, a sua intimação será solicitada ao juiz
criminal da localidade em que resida ou se
encontre, _na forma do art. 218 do Código
de Processo Penal.
Art. 49 Constitui crime:
_
I - impêdlr, ou te-ntar impedir mediaflte
violência, ameaça ou liSSüadas, o regular funcionamento de COmissão Parlamentar de Inquérito, ou o livre exercício das atribuições
de qualquer dos seus membros.

lnsti.tui o Código Eleitoral

---------------------Ti:rui:õ-iii____________________ _
Dos Recursos
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 262. O reCurso cofltra expedição de
diploma cabe~á ~OJDente no~ s,.egui~!es casos:

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

~·············

IV- concessão ou denegação-do diploma,
em manifesta contradição com -a- prova dos
autos, n-a hipótese do art. 222.
-·

.. ' ...... .............. .. -- ............ ................ '

~

-

LEI COMJ'LE;MENTAR N' S3,
DE 29 DE ABRIL DE 1970
Estabelece, de acordo com a Emenda
Constitucional n' 1, de 17 de outubro de
1969, art. 151, e seu parágrafo único,
casos de inelegibilidades e dá oUtras providências.
•••••••••••••••••••••••••••••••••-·•~•••••--•u••••

(A Comissao de ConstituiçãO,
Justiça e Cid"adtinTti.)

o- SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa esclarece ao nobre Senador J arbas
PaSsarinho que acaba de chegar ao Senado
e acaba_ de ser lido o projeto sobre inelegibilidade. enviado esta tarde pela Presidência
da Câmarf!. dos Deputados, atendendo à soli~
citação de S. Ex~ na hora do expediente.
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,
agradeço a V. Ex~ a informaÇão e perguntaria
· se teria cabimento, uma vez que os Líderes
pediram urgência ao projeto por mim apre-
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sentado no Senado, fazer correr paralelamente Oti dois projetas.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Evidentemente, se há um· projeto na Câmara e outro no·Senado, os dois serão examinados conjuntamente.
O projeto será publicado e remetido à Comissão competente, juntaménte com o projeto de autoria do nobre Sen'!4or )arba~ PasS;a~
rinho (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. l" Secretário.
Ê lido o-seg-uinte
REQUERIMENTO N• 42, DE 1990

Requeremos, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes h9mçnagens pelo
falecimento do ex-Senador Dejair Brtndeiro:
a) inserção em ata de um _voto de profundo
pesar;
b) apresentação de condolências à fámr1ia
e ao Estado.
Sala das Sessóés, 20 de 'ffiàiço d-e 1990.
-MarcoMaciei- RonanTito- Marcondes
Gadelha- Jarbas PassarinhO.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O requerimento lido depende de votação,
em cujO encaminhamento poderão fazer uso
da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
Concedo a palavra ao_ nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o meu requerimento subscrito por outros eminentes Colegas de Repre·
sentação nesta Casa, tem Oob)etivo de pres·
taro nosso preito de saudãde ao ~x:-Senad.or
Djair Brindeíro, falecido ::;exta·feira, à tarde_,
no Recife. O ex-Senador Djalr Brtndeiro,
além de ter exercido as funções de Parla·
mentar nesta Casa e no Cong!esso Nacional,
foi também operoso Prefeito do Recife.
O Dr. Dja1r Falcão Brindeiro - era esse
o seu nome- nasceu em Monteiro, na Paraí·
ba, em 9 de setembro de 191U; e fez seus
9-lCSOS superiores no Recife, formando~~~. in~
clusive, em Medicina, em 1932.
Além de ter sido ex-Senador da República,
foi, como disse há pouco, ex-Prefeito da Ci·
dade do Recife, no ano de 1955; praticou
a Medicina em Pernambuco, e integrou· a
Academia Pernambucana de Medicina e a
Associação Médica Brasileira; foi também
Diretor do Real Hospital Portugués de Beneficência e exercitou intímeras funções de na·
tureza política e social na Estado de Pernam·
buco.
Deixou viúva D. Judith Brindeiro e dez
filhos, todos com formação superior: My·
riam, Ivan, Pauto, Susana, Raquel, Luciano,
Djair, Geraldo, Ricardo e Ana CriSfína.
Dele, disse certa feita o Dr. Jordan Emerenciano, escritor e ex-diretor do Arquivo
Público Estadual, que sua vida pública se caracterizou, sobretudo, pela inteireza moral
e pelo civismo e peta demonstração de que

se pode ser um bom administrador. sério e
~rreto, empenhado no bem público, sem te~
sido antes um _político militante, adstrito a
legendas partidárias e a grupos políticos.
, . Ao encerrar, Sr. Presidente, devo dizer,
por ter conhecidO de perto o ex-Senador
Djair Bríndeiro, que a ele me ligavam, além
de laços de amizade, um próximo parentesco.
Ele era primo em primeiro grau de meu pai,
e também devo acrescentar que o extinto era,
na minha opinião, o modelo de homem, pai,
cidadão e político, e possuía uma sólida cultu·
ra humanística. além de ter sido um dos maio·
.res líderes religiosos do meU-Estado, o Estado
de Pernambuco.
'
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr .. J>RSEIDENTE (Nelson Caneiro)Não há mais quem peça a palavra para enca·
ifiíilhar a matéria.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o requeri·
menta queiram permanecer sentados. (Pau·
sa.)
· · - AprovadO.
· A Mesa asSocia-se às homenagens e fará
·cumprir a de liberação da Casa. (Pausa.)
' Sobre a mesa requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos_ os seguintes
REQUERIMENTO N' 43,

DE 1990

Requeremos urgência, nos termos do art.
336, b, do Regimento In~erno, P'!-ra a Mensagem n" 81, c!_e 1990, relativa à proposta para
que seja autorizado o Ministério. da Saúde
a ultimar a contratação de crédito externo,
junto ao Banco Internacional de Reconstru·
ção ej)e_senvolvimento (BancO Mundiat), no
vaiÕr_equivalence a até US$ 261,000,000.00
{d!l:z:~nros e sessenta e sete milhões de dólares
americanos), para os fins que_especifica.
Sala das Sessões, 20 de março de 1990.
--Alexandre Costa- Lavoisier Maia- toorival Baptista - Mário Maia - Mauricio
Corrêa - Afonso Arinos - Mendes Canale
_;: Mansueto de Lavor - Jutahy Magalhães
_-:- lrapuan Costa Júnior - Ney Maranhão
- Marcondes Ga.delha - José Richa - Raimundo Lira - Mauro Benevid_es - Rach.id
Saldanha Derzi - Leopoldo Peres - Carlos
Alberto - Francisco Rollemberg - Chagas
Rodrigues - Antônio Luiz Maya -- Carlos
Patrocínio - Edison Lobão - João Lobo Jamil Haddad - José Fogaça - Pompeu de
Sousa- JarbasPassarinho- DivaldoSuruagy - Cid Saboia de Carvalho - Odacir Soares -- José Paulo Bisol - João Calmon Alfredo Campos- Louremberg Nunes Rocha
- Mário Covas - José Agripino - Marco
Mac:_iel ~ Affonso Sancho - Leite Chaves
- Hugo Napoleão - Gerson Camata- Iram
Sarai.va - Severo Gomes - Ronaldo Aragão
- Wilson Martins- Almir Gabriel- Humberto Lucena- Mo!sés Abrão- Meira Filho.
REQUERIMENTO N• 44, DE 1990
R_equeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c, do Regimento Interno, para

J>J.arço de 1990

o_ PLS n" 376, de 1989, que "dispõe sobre
a criação da f~ndação Çf:BRAE e dá o_utras
providências".
Sala das_ Sessões, 20 de março de 1990.
- Ronan Tito - Marco Maciel - Chagas
Rodrigties- Carlos Alberto- Moisés Abrão
- Jamil Haddad.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Estes requerimentos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, inciso
H. do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência esclarece ao Plenário que,

em obediência ao disposto no art. 10, § 10,
in fine, da Resolução n~ 157, de 1988, as maté·
rias constantes dos itens 1 (em regime de ur·
gência), 7, 8, 13 e 14 da Ordem do Dia não
poderão ser apreciados senão após a votação
dos vetos apostos aos Projetas de Lei do DF
n~ 72, 66, 74 e 82, de 1989, constantes dos
itens 3 a 6 da pauta, respectivamente.
Os referidos vetos tiveram seus prazos de
tramitação no Senado- de 45 dias- esgota·
dos, passando a impedir, pelo dispositivo ci·
tado, a apreciação de outras matérias de interesse.do Distrito Federai.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Solicito aos Srs. Senadores continuem no
Plenário, sob pena de não termos número
para votar os vetos que interrompem o anda·
menta normal dos trabalhos do Senado Federal. (Pausa.)
Item 2:
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336,c,do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução n~ 2, de 1990; de autoria
do Senador Odacir Soares e outros se~
nhores Senadores, que altera o Título
IV do Regimento Interno do Senado Fe·
dera!, tendo
PARECERES, proferidos em Plenário,
das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto e ao substitu·
tivo apresentado nos termos do art. 401,
§ 1\', do Regimento Interno, com sube·
menda que oferece:; e
- Comissão Diretora, favorável ao
projeto, nos termos· do- SUbstitutivo e da
submenda apresentados.

A discussão da matéria foi encerrada na
sessão de 12 do corrente.
Passa-se à votação do Subs~itutivo, que tem
preferência regimentãl, sem prejuízo da subemenda.
Em votação o Substitutivo.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação __
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O SI{, :PRESIDENTE (Nelson Carrieiro)

-Com a palavra o nobre Senador.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -.SP. Para encaminhar a votação.

Sem reVisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Sena,dores, sabem V. Ex.t que esta matéria já foi objeto de discussão em sessão anterior do Senado Federal_ e que o nosso Líder
em exercício, no momento, Senador Chagas
Rodrigues, expôs os motivos pelos quais havia objeções por parte de muitos companheiros do PSDB à criação da figura do Líder
do Governo no Senado.
A históría é recente e não ·preCISo rememorá-la. Como Relator do últímo Regimento
Interno do Senado, excluímos a figura do Líder do Governo porque nos ati vemos- aos ditames da Constituição. E a ConstituiÇãO- fala
em Lideranças da Maioria e da Minoria não menciona a figura de Líder do Governo.
Foi um entendimento, naquele momento,
basicamente suscitado pelo Senador CarJos
Chiarelli, e a história tem suas ironias. Basi·
camente foi suscitado pelo Senad9J Çar!ços
Chiarelli a necessidade que se modificasse
o Regimento Interno, para não contemplar
mais a figura de Líder de GoVerno,
Efetivarnente, isso traz o apoio do Senador
Itamar Franco, como lembra o Senador Ro·
nan Tito- é verdade. O nobre Senador Itamar Franco e o Senador Carlos Chiare IIi nos
deram muito trabalho, naquele instante, e
com o espírito de transigência das Lideranças
mantivemos a Liderança do Governo, para
que não se pensasse que havia alguma coisa
de pessoal_ contra o Sena,dor Rachid Saldanha
Derzi, o que nunca houve, até que se extinguisse o mandato do Presiçiente da República, José Sarney. Agora, valta à balla a
questão da Liderança do Governo-.
O Senador Marco Maciel, apresentou um
argumento que tem seu peso e eu levei à
consideração da Bancada do meu Partidq_ esta
manhã.

O argumento é o seguinte: embora seja
verdadeiro que a Constituição mencione as
Lideranças da Maioria e da Minoria, é sabido, também, que a Constituição foi, em larga
medida, inspirada por idéias parlamentaristas. E diz S. Ex", o Senador Marco Maciel,
que o regime, não obstante, é presidencialista
e que a figura de um porta voz do Governo
seria útil até para caracterizar melhor quem,
realmente, defende as preposições oficiais
nesta Casa.
Alguns companheiros meus de Bancada notadamente o Senador Afonso Arinos que
nesta matéria como em muitas outras é mestre e que aí estava presente - lembraram
que o sistema presidencialista conviveu bem,
e vejo aqui o aceno favorável do Senador
Pompeu de Sousa que também tem essa opinião, com o regime de Maioria e de Minoria.
Não obstante, para que nós não ficássemos
numa posição de persistência no arguJ11en~o
de ordem constitucional, ou de ordem niesmo
doutrinária sob o convívio harmonicamente
ou até não tão hannonicamente assim 'fre- ·

qüentemerite-e1ittê o Poder Executivo e o
Poder Legisla!ivo, ·e_ tendo em vista que há
um Substitutivo apresentadõ pai um companheiro nosso, o Senador Jutahy Magalhães;
que o fez não porque esteja de ac_ordo com
a idéia da questão de Líder do Governo;
mas que queria restringir as funções da Lide~
rança do _Governo nesta c_asa,_ transformando
efetivamente naquilo que pos.<;a vir a·ser oU
seja um porta voi-ofidàl e não um líder que
conduza a votação de Bancada, como existe
esse substitutivo do Senador Jutahy Magalhães, pareceu à nossa Bancada que seria
mais correto para não criarmos um obstáculo,
.
neste mome~to, a esta votação_.
Por outro lado, deixo bastante claro que
já. e·xiSte:a_ in-diCà_Ção-dê um. Líder çio Governo
nesta Casa, que foi Companheiro nosso- até
ontem, Senador José Jgnácio Ferreira, com
o qual mantemos as melhores relações pessoai$. e não _gostaríamos qUe houvesse qualquer interpretação de que um voto nosso pudesse, de form_a alg_uma, vir a ser em função
de questão de outra nátüf'eza, --que s~o- ôe
ordem política e não de ordem institucional
e, muito menos, de ordem pessoal, o líder
do PSDB manifesta à sua Bancada que aceita
a proposta feita pelo Senador Jutahy Magª"lhães, naturalmente deixando livre a Bancada
para emitir o voto dé acordo com a opinião
pessoal, mas qu.e não fará obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação O SubstitutivO.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_____ _
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado
o projeto.
- EQl votação a subemenda, que tem pafecer
favorável.
Os Srs. Senadores que a aprovam queirari:t
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-Aprovada a subemenda, a matéria vai à
Comissão Diretora, a fim de se:r redigido o
vencido para o turno suplementar.
O SR-: J>RESIJJENTE (Nelson Carneiro)
..:.:.... Sobre a mesa, parecer da Comissão Dirétora que será lido pelo Sr. 1\' Secretário.

:E lido o seguinte
PARECER N• 40. DE 1990
Da ConiisS:ão Dirc!tora
Redação do veÕcido para turno suplementar _~;to Substitutivo ao Projeto de Resolução n~ 2, de 1990.
A Comfssâo_ Diretora apresenta a redação
do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao projeto de resolução n~ 2, de 1990,
de autoria do Senador Odacir Soares e outros
Senhores Senadores, que introduz alterações
no Título IV do Regimento Interno do Senado Federal.
. Sala_das..Re___u_nló_e.i_da Comissão, 20 de março de 1990. -:- Irani Saraiva Presidente, Antonio Luiz Maya Relator, Pompeu de Sousa Lavoisier Maia.
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ANEXO AO PARECER N• 40, DE 1990
Redação do vencido para() turno suplementar do Substitutivo ao projeto de resolução n~ 2, de 1990, que introduz alterações no título IV do Regimento Interno
do Senado Federal.

O Senado· Federal reSolVe:
Art. 1'.> Inclua-se, após o art. 66, um art.
66-A com a seguil:tte redação:
"Art. 66-A. O Presidente da República poderá indicar Senador para exercer a função de Líder do GOverno.
Parágrafo único. O Líder do Governo po"derá indicar ViC:f:-Lideres dentre
os integrantes das Representações Partidárias que apoiam o Governo".
Art. 2\' Esta resolução entr~ em vígor na
data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão- o substitutivO, em turnO suM
plementar. (Pausa.)"
Não havendo quem peça a paiavra, encerro
a discussão.
·
Encerrada 8.discuss-ã0 Sem emendas a mat~ria é dada cOrito "definitivamente apr~vaâa·,-
dispensada a votação.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 3:
Veto Parcial
PROJETO DE LEI DO DF
N•.72., DE 1989
(Nos termos do art. 10, § 10, in fine,
, da Resolução n? 157/88)
Votação, em turno único, do veto parcial aposto ao Projeto_de Lei do DF n\'
72, de 1989, de iniciativa do Governador
do Distrito Federal, que cria, no Quadro
de Pessoal do Distrito Federal, os Cargos
de Natureza Especial que menciona e
dá outras providências.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão de 1? do corrente' tendo a votaçáo
adiada por falta de quorum.
A Presidência esclarece qu-e- para a rejeição
do veto se exige voto contrário da maioria
absoluta da composição da Casa, em votação
secreta.
Os Srs. Senadores que votarem "sim"' estarão aprovando o veto; os Srs. Senadores que
votarem "não"' estarão rejeitando o veto._
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus
lugares.
O Sr. Ronan_Tito- Sr. Presidente, só queria uma instrUção. Votando "sim", se mantém o veto; votando "não", se derrub~ oveto?
O SR. PRESIDENTE (NelSOn.. Caineiro)
-Votando "sim'; se mantém o veto; votando
"~ão" se rejeita Cveto.
------

798

DJÃRJO DO- CONGRE~SONÂCIONAL (Scção II)

Quarta-feira 21

Peço aos Srs. Senadores ocupem
res.

seu~_ll!ga

A Mesa congratula-se por encontrar na
bancada que tanto honrou o Vi~e-_~residente
da República, Senador Itamar Frailco. Apresença de S. Ex• mostra a sua permanente ligação com o Senado Federal, de onde todos

lastimamos que tenha saído, mas nos rejubilamos porque S. Ex" foi eleito Vice-Presidente. (Palmas.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação.}

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Coricedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
-

74. de 1989, de iniciativa do Governador
do Distrito Federal, que- autoriza o Distrito Federal a alienar imóveis.

OSR. RONANTITO(PMDB-MG. Pela
ordem.} -Sr. Presidente, a Liderança do
PMDB orienta à sua Bancada no sentido de
votar "sim".
O sn.:-M.ARCO MACIEL- Sr. Preside"nte, peço a palavra pela ordem.

A discussão da matéria foi encerrada na
sessão anteríOT, tendo a votação sido adiada
nos termos do art. 168 do Regimento Interno.
A Presidência esclarece-que para a rejeição
do veto se exige o voto contrário da maioria
da compo~ição da Casa, em votação secreta.
O vOto "sim" mantém o veto, o voto. "não"
conseqüentemente rejeita o veto.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Ccincedó ã palavra ao nobre Senador Mar-

-co Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)_
-Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e NÃO,
4.

.

Houve 1 abstenção;
Total: 47 votos.
O veto foi mantido.
A Presidência determinará as providências
necessárias no sentido de ser comunicado o

resultado ao Sr. Governador do Distrito Federal.
É o seguinte_veto -~Provado:

DISPOSITIVO VETADO

O SR- MARCO MACIEL (PFL-PE. Pela
ordem.)- S,r. Pr~sidente, a Liderança do
PFL também recomenda à sua Bancada vote
-''sim".
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
--O SR. tHAGAS.RODRIGUES (PSDBPI. Pela ordem.} -Sr. Presid_ente, o PSDB
também recomenda ã sua Bancada vote
"sjm".

Art. l" .......... ~·•··~.--.-a....-.................-;:;.~.I - ....................................-. ......... .t;
II - --···--·-··········---~·-·--·--·--·--·
III - .... ···················-·· ················-··'·
IV- .....................
~a::rit···~-.~#--.--:.. .
V - Assessores Especiais do Governador,
Diretores de Departamentos e Coordenado~
res.
T ..

h

......

~_,.,.,~

• ..-• • •

..........-.-•.. -·· ....• - .... '. --ú·· .......... .
~-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem4:
Veto Parci;:d

PROJETO DE LEI DO DF
N" 66, DE 1989
(Nos termos do art. 10, § 10, in fine,
da Resolução n'' 157l8S
Votação, em turno único, do veto parcial aposto ao Projeto de Lei do DF n''
66, .de 1989, de iniciativa do Governador
do Distrito Federal, que cria a carreira
Magistério Público do Distrito Federal,
seus cargos e empregos, fixa os valores
de seus vencimentos e'salários e dá outras providências.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão anteriOr, tendo a Votição sido adiada
nos termos do art. 168 do Regimento Inte_rno.
A Presidência esclarece que para a rejeição
do veto se exige voto contrário da maioria
absoluta da composição da Casa, em votação
secreta.
Os Srs. Senadores que votarem "sim" estarão aprovando o v~to; os Srs. Senadores que
votarem ''não'' conseqüentemente estarão
rejeitando o veto.
Em votação.
~a

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço
palavra pela ordem.
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- O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
"- Gs Srs._ Senadores iá podem votar. (Pausa.)
..,-.

(Procede-~

à votação.)

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Votaram SIM 43 Srs. Senadores; e NAO,
3.
.
.
HoUve uma abstenção.
Total de votos: 47
Foi mantido o veto.
Serão tomadas as providencias necessárias
para a_ c~!!!~~icação ao Sr. Goveinadqr do
Distrito Federal.

É o seguinte o veto aprovado:
Art. 19. Na transposição de que tratam
os arts. 2~' e 31'- distã. lei, será considerado
o interstício de doze meses de um padrão
para outro, contados a partir do ingresso na
--secretarfa de_~ducação ou Fundação EducaciOnal do Distrito 'Federal, ficando assegurado o aproveitamento do resíduo de tempo
para a próxima promóçãó.
Parágrafo ú~i-~o. Na transposição, excep·
cionalmente ,_ os Professores e Especialistas
que forem posicionados nos padrões VI, XII
ou XVIJI terão a s~a_aferição de mérito considerada cumprida, ascendendo ao padrão imediatamente superior, qua"Qdo completarem o
tempo necessário de doze meses.
O _SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltemS:
Veto Parcial
PROJETO DE LEI DO DF
N" 74, DE 1989
(Nos termos do art. 10, § 10, in fine,
- -- -da Re.s.olução no 157/88}
Votação, eni turno único, do veto parcial aposto ao Projeto de Lei do DF n"

O Sr. Ronan Tito ---:_Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre. Senador Ronan Tito. -

OSR- RONAN TITO (PMDB -MG. Pela
-ordélit----:}- Sr. Presidente, a Bancada do

PMDB orienta o voeto "sim".
O Sr. Marco Maciel-Sr. Presidente. peço
a palavra pela oürdem.
O S~R. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
OSR. MARCO MACIEL (PFL- PÉ. Pela
ordem.) -Sr. Presidente, a Bancada do PFL
vota igualmente "sim".
O SR. PRESIDENTE (Nelsoo CarQeiro)
-Os -srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram SIM 43 Srs. Senadores; e Não,
4.

Houve 1 abstenção.
Total de votos: 48.
O veto foi mantido.
A Presidéncia tomará as providências necessárias apra a comunicação ao Sr. Governador do Distrito Federal.
É o seguinte o veto aprovado:

DISPOSITIVO VETADO
Ar!. 3>'

.,..,.., ... ,. ..... c,.... ~_.,,,,,.~co- ..

Parágrafo único, É o DistritÇ> Federal autoriZado a abrir crédito suplementar no valor
da alienação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem6:

Veto Parcial
PROJETOJ'JE LEI DO DF
N• 82, DE 1989
(Nos termos do art. 10, § 10, in fine,
da Resolução n~ 157/88)
Votação, em turno único, do veto parcial aposto ao Projeto de Lei do DF n"
82, de 1989, de iniciativa do Governador
do Distrito Federal, que cria a carreira
Administração Pública da Fundação
Zoobotânica do Distrito Federal e seus
empregos, fix:a os valores de seus salários
e dá outras providências.
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A discu::>São da matéria fqi encerrada na

sessão anterior, tendo a votação adiada nos
termos do art. 168 do Regimeiito Interno.
Os Srs+__$enadores que votarem .. sim"

aprovarão o veto; os que votarem "não" con-

seqüentemente rejeitarão o veto.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, o_ PMDB recomenda "sim".
O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Tem a palavra o nobre Senador. Marco
Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela
ordem.)- Sr. Presidente, o PFL igualmente
recomenda "Sim".
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB- SP. Pela ordem.)- Sr. Presidente, o PSDB recomenda "sim".
O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneii"o)
-Conce-do a palavra ao nobre Senador Mário Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pela
ordem.) -Sr. Presidente, o PDT também
recomenda "sim'',
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se á votação.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnejro)
-Votaram SIM 43 Srs. Senadores; e NAO;
6.
Não houve abstenções.
Total de votos; 49.
O veto foi mantido.
A Presidência determinará as providências
necessárias no sentido de ser comunicado s_eu
resultado ao Governador do Distrito Federal,
para os fins de direito.

§ lu O_apro'?_eitnla:ento de qu~ ~!~~a este
artigo dar-10e-á !n~~Peil~entemente_ do núni6rode empregos críãdos e do númúo-de-Vã.gas
em cada classe oq. padrão, revertendo-se ao
padrão e classes inici~if> ou l!Xtingtiindo-se 11a .
medida que V'!garem, até o ajustamento ao
número d~ .. empregos criados,_ na forrria doAnexo I.
§ 2~ Atendido o disposto no caput deste
artigo~-sefão considerados extintos-os empregos vagas remanescentes da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Zoobotâ·
nica do D"istfito Federal, integrantes_das cate~
gerias funcionais relacionªdas no ;)nexo II
desta lei. -§ 3" Nenhuma redução de reniuneração
poderá resultar do disposto neste_artigo, devendo, quando for o caso, ser assegurada ao
servidor a diferença como vantagem pessoal
nominalmente identificável.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 1:
PllOJETO DE LEI DO DF
N'' 8, DE 1990
(Em Regime de urgência, nos termos
do art. 336, C, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do DF, n" 8, de 1990, de"-iniciativa
do Governador do Distiito Federal, que
autoriza· o Poder Executivo a abrircréditos ad_icionais até o limite de NCz$
5.187.958_.000,00 (cinco bilhões, cento e
oitenta e sete milhões, novicentos e cinqUenta e oito mil cruzados novos) e dá
outras- providências, tendo
PARECER, proferido em Plenário,
da Comissão
-do Distrito Federal, favÕrávei ao
projeto, com as emendas que apresenta
de n'" 1 a 3-DF.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra a V. Ex•
OSR. RONANTITO (PMDB-MG. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, trata-se de uma questão de ordem com relação ao assunto que
estamos encaminhando para votação. Diz
respeito à abertura de crédito em cruzados
novos. Penso que deveríamos, neste instante,
autorizar -já que a conversão se dá ao par
- o crédito em cruzeiros.

É o seguinte o veto aprovado:

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sr. Presidente Ronan Tito, na redação
final a solicitação de V. Ex• será atendida.

Art. 29 Os servidores ocupantes de em-·
pregos permanentes da Tabela de Empregos
Permanentes da Fundação Zoobotânica do
Distrito F_ederal serão transpostos, na forma
do Anexo II, para a Carreira a que se fere
o art. 1", por ato do Gove_ro~dor9,o Distrito
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A discussão da matéria foi encerrada na
sessão anterior.
Pas-sa-se à votação do projeto, sem pre-juízo -das emendas.
'o Sr. ~onan Tito- S~. PreS1derite, ~eço
a palavra pela ordem.
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O S~. PRES!D_E_NTE (Nelson Carneifo)
-Concedo a palavra ao nobre Scn-ãOor- Ro·
nan Tito.
OSR. RONANTITO(PMDB -MG. Pela
ordem.) -Sr. Presidente. o PMDB enca·
minha ''sim".
O SR. PRES!DEN!E (Nelson Carneiro)
-Os SJ:s. Senado_I"es..qUe- aprovam o projeto
queiram pemance_r_ sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE .(Nelson Carneiro)
-Votação,, em globo. das Emendas· de n~s
1 a 3 da ComissãO do Distfito Federãl.,
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora, para
a redaçãÇt final:
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão O iretora, oferecendo a redação final da matéria,
que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N·' 41. DE 1990
(Da ~o~issão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do DF
n• 8, de l990.

__ A. ComisSão Di!etora apresenta a reOação
final do Proje_to de Lei do DF n" 8, de 1990,
qUe autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o limite de Cr$
5.187.958.000,00 (cinco bilhões, cento e oitenta e sete mílhões, novicentos e cinqüenta
e oito mil cruzeiros) e dá outras providências.
Sala de Reunião da Comissão, 20 de março
de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente Pompeu de Sousa, Relator - Antônio Luiz
Maya - DiValdo Suruagy.
ANEXO AO PARECER N'" 41, DE 1999
Red3ção final do Pl-ojeto de Lei do DF
n~ 8, de 1990, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicjonais até o Hmit~
de Cr$ 5.187.958.000,00 (cinco bilhões,
cento e oitenta e ste milhões, no\·icentos
e cinqüenta e oito cruzeiros) e dá outras
providencias.
-O Senado Federal decreta:
Art. 1" É o poder Executivo autorizado
a abrir créditOs SUplementares à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal (Lei n"
89, de 29 _de dezembro de 1989), até o limite
de Cr$ 4.586.956.000,09 (quatro bilhões, quinhentos e oitenta e Seis Milhões, riõ'Vtcentos - - e cinqüenta e seis mil cruzeiros), para atender
à programação constante dos anexos 1, 11 e
lU, nqs_valor5;!S ali indicados.
Art. 2" b o Poder autorizado a abrir créditos especiais à Lei Orçamentária Anual do
.Distirto-Federal (Lei n~ 89,.de 29 de dezembro de 1_989), até o ]jmite de Cr$
601.002.000,00 (seiscentos e um -milhões e
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dois mil cruzeiros) para atender à programação c_onstante dos anexos IV, V e VI, nos

valores ali indicados.
Art. 3" Os recursos necessários ao atendimento do disposto nos artigos anteriores

são provenientes de:
I - cancelamento de dotações ordinárias
do orçamento fiscal no valor de Cr$
322..406.000,00 (trezentos e vinte e dois milhões, quatrocentos e seis mil cru~eiros) conforme discriminado nos anexos VII e IX;
11- cancelamento de dotações relativas a
recursos próprios de entidade da administração indireta, do orçamento fiscal, no valor
de Cr$ 4.175.000,00 (quatro mi_lhões, cento
e setenta e cinco mil cruzeiros) C_9nform_e discriminado" no anexo VIII;
III- cancelamento de dotações do orça~
menta de investimento no valor de Cr$
781.297.000,00 (setecentos e oitenta e um mi~
lhões, duzentos e noventa e sete mil cruzei~MEXO

r os) conforme discriminado no anexo X;
IV:""':":"' incorporação de recursos de saldos
de exercícios anteriores no valor de Cr$
270.QOO.OOO,OO{duéntos e sententa milhões
de cruzeiros);
V--excesso de arrecadação de entidades
nas quais O-Distrito Federal direta Óu indire~
tamente detém -a maioria do capital social
com direito a voto, no valor de Cr$
3.601.036.000,00 (três bilhõ_e_s, _seiscentos e
um milhõeS e trin-ta Seis mil cruzeiros).
Art. 4" O art. 7~' da Lei no 89, de 29 de
dezembro de 1989, passa a vigorar com a
segu_i~te redação:
"ArL 7~' O saldo em cruzeiros das
dotações de cada _subproduto ou subatividade, excetuando-se aquelas decorrentes de convênios, será mensalmente rea~
justado_, independente de atas de abertura de créditos, pelo valor resultante
da multí_plicaçào do correspondente sal-

Março_de 1990
do em URO/DF pela variação unitária
da_cotação de uma URO/DF entre o mês
de reajuste e o mês~anterior, demonstrando-se os valores desse reajsute no
Relatório Bimestral ~que se refere o
§ 3" do art. 165 da Constituição ...
Art. 5o Acrescenta-se parágrafo
único ao art. 5" da Lei n'·' 89. de 29 de
dezembro de 1989:

e

·~Art. s~

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

Parágrafo único. O valor de "R", a
que se refere este artigo, assume o valor
de'' 1,0"' em todos os_meses do ano
de 1990 no caso de sUa- aplicação à despesa de pessoa! e seus respectivos encargos."
Art. 6" Esta lei entra em vogar na data
de sua pubalicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em
contrário.
Ctl 1,tt
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D~.

TRABALHO

, I

I ANEXO AO PROJETO DE LEI No.

RECURSOS DO TESOURO I

:---

CODIGO

i·"

(A PRECOS OE FEVDIEIRO OE 19911

ANUO I

-------------------I CREDITO SUILEHEiiTAR
PRvGRAKA

-----1
PROJETOS

HPECIFICACAO

TOTAL

ATJVIDADES

1-----------------·
: teea

1

FUNCIONAMENTO DA ADHINI5nACAO

I
I
NAIUREZA DA DESPESA I
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS l

1.111.601 I

I
I

I

13117 I REGIAO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO
I 13017.03071212.121 I 1900
l
I
ADK!NISTRACAO GOVERNAKENIAL EK
I
!IIII
I
I
FUNCIINAHEIITO DA ADH!N!STRACAO

4.001.000 :

I
1.101.001 I

SODRAD!h~O

4.10i.!ii

NATUREZA DA DESPESA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.010.101
I

I

4.111.11! I

13108 I REGIAD AOHINISTRATIVA VI - PLANALTINA

I
I !3!18. 03C712i2.023 I 0111
I
ADHW!SIRACAO GOVERNAHCNTt\L :M PLANALTJNA
: 0012
4.10o.m

FUNC!ONAK!NTO DA ADKIHISTRACAO
NATUREZA DA DESPESA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
I
I
I
!3!11 I' REGIAO ADHIHISTRATIVA VIII - HOCLEO BANDEIRAIITE
I
I i3e!U3070212.012 I !ali
I
"I
ADKIN!STRACAO GOVERNAMENTAL NO NUCLEO BANDEIRANTE
I
I
I 3131
FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRACA~

I
NAIUREZA DA DESPESA I
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I

4.011.000
s.eeo.ee~

r
I

5.100.101 I
I

5.11!.110 I

:
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CrS 1,11
(A PREtOS DE FEiEREIRO DE 19911

ANEXO I
I CREDITO SUI'lEliElfiAA
I

PROGIAnA

DE

TRA!ALHO

I

I
RECIJRSOS DO TESOURO I

I ANEXO AO PROJE10 OE .LEI !(o,
CODIGO

ESPECIFICACAO

PROJETOS

ATIVIDAOES

T 01 AL

1311! I REGIAO AD~INISTRATIVA IX - CEILANDIA

: 13111-13170212.117 : 0100
I
ADHINISTRACAO GO\JERNAIIENTAt EH CEILANDIA
I
I

I

I

I III&
FUNCIONAMENTO DA ADKINISTRACAO

I
Ull.llf I
I
I
I
I

4.989.101 :
I

KATU.REZA DA DESPESA I
PESSOAl E ENCARGOS SOCIAIS I
I
13112 I REGIAO ADKINISTRATIVA X • GUAAA
I
I
I 13012.&31,702!2.125 I 0111
I
I
I
ADKINISTRACAO GOVERNAKEHTAL NO GUAAA

4,101.111 :

:

llll
fUNCJONAHENTO DA ADHINISTRACAO

s.m.m:
NATUREZA DA DESPESA I
PESSOAL E ENCAR,GOS SOCIAIS I
I
I

I
I

IIII&
lllll

5.101.1!1 :
I
I
I

:
:

.

I

5.101.100 :
I
131.111.101

SECRHARIA DE ADKINISTRACAD
SECRETARIA DE AOK!N!STRACAO

m.m.m

I ll80!.63i7G212.1l8 , 0001

I

DIRECAD E·COOROENACAO DOS SISTEMAS AOKINIS!RATIVOS

I IIII
I
fUNCIONAMENTO OA SECRETARIA DE ADHINISTRACAO
I
I
NATUREZA DA DESPESA
I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I

I

20.19MII I
I
21.111.111 I

I 1480!.15B24952.031 I 1101
I

ENCARGOS COH !NATIVOS E PEHSIDNISTJ\5
: t0&3
I
PAGiiliOOO DE INA!IVOS

I
I
I
NATUREZA DA DESPESA I
PESSOAl E ENCARGOS SOCIAIS I
I

111.111.101
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Cr\ l,te
ANEXO I

---------------·
CRED!!O S1JPLEKEHTAR
1.

IA PRECOS DE FEVEREIRO DE 1990!
PROGRAKA

DE

TRABALHO

I
I
l ANEXO AO PROJETO DE LEI No.

RECURSOS DO lESOURO I

1--------~

I

E S P E C I f I CA C A O

tODIGO

IROJETOS

T OT A L

AnUIDADES

I

1--------------------------·
I
: 6004
I
PAGAKEIITO DE PENSIONISTAS
I

I
I
I
I

HATUREZA DA DESPESA I
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I
I
I
18001 I SECRETARIA DE DESENVOLVIKEHTO SOCIAL
I
18882 I SECRETARIA DE DESEHVOLVIHEHTO SOCIAL - ENTIDADES SUPERVISIDNADASl

I
I
11.100.111 I
I
I
11.100.101 I
I

20.011,111 I
20.11!.010 I

1 18002.15811212.847 1 ma
I
EXECUCAO DA POLITICA DE DESENVOLVIHEHTO SOCIAL
: 60t1
FUNCIOHAKENTO DA FUIIDACAO DO SERVICO SOCIAL

I
NATUREZA DA DESPESA
I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I
I 18!02.1~81486'!.976 I 10M
I
ASSENTAMENTO DA POPULACAO OE BAIXA RENDA

12.100.180 I
I
I
12.111:to1· 1

I

I

I

: 1001
ASSENTAMENTO DA POPULACAO DE BAIXA RENDA
NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

I
8.19!.101 I

I
8.!11.0G0 I

mil I fUNDACAQ DO SERVJCO SOCIAL DO DISTRJTO FEDERAL

20.000,101 I
I
I

I
I

4BI01.15811212.0~r

0011
EXECUCAO DA POLITICI\ DE DESENVOLVIIIENTD SOCIAL

0101
FUNCIDNAIIEIITD DA FIJNDACAD DO SERVICD SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I 4B011.15SHBó2,17ó I Bill
I
ASSENTAHEKTD DA POPULACAD DE BAIXA RENDA

12.601.110

12.116.110 I
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IA PRECOS DE FEVEREIRO DE 19911

ANEXO I

·----------------------

I CIEDITO 5UPLEMEMTAA

PROGRAKA

OE

TRABALHO

I

I

I

A.oidó AO PROJETO DE LEI No,

I

REttiRSOS DO TESOURO I

-------1I

I
I

CODIGO

ESPECIFICACAO

PROJETOS

ATIVIDADES

T OT AL

I
I

IIII
ASSENTAl\EiffO DA POPULACAO DE BAIXA REliDA
HATIJI!EZA nA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

19!11

I
8.111.101 :

SECRETARIA DE DESENVOlVIMENTO URBANO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBAIIO

19011

55.1!1.!01 :
5.!10.111 :

!001

DESEHVOLVIHEHTO DAS ATIVIDADES VIARIAS, lHOBillARIAS
DE ARQUITETURA E llllSANlSHO E DE EDIHCACOES
IIII
FUliCIOHAHENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIHEMTO URBANO
I

NATIJilEZA OA DESPESA I
PESSOAL E EHCAIIGOS SOCIAIS I
I
I
19012 I SECRETARIA OE DESENVOLVIMENTO URIAHO - EHT!DADES SUPERVISIONADAS!
I
l91!2.Jem212.11!ie : me
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE URBAHIZACAO

I
I
20.110.100 :

I

I III!
I
FUHCIONAIIENTO DA COMPANHIA URBAHIZADORA DA NOVA CAPITAl DO
.1
BRASil

..

:

•

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I
I
!9113

i

20.000.000 :

!9163,11600212.15~

SERV!CO AUTONOHO DE LIIIPEZA URBANA

2t.eet.tee :
J&.0e0.t~e

:
I

IICI
EXECUCAO DAS AT!VIDADES DE COlETA E LIXO E liMPEZA DE
VIAS E LOGRADOIIROS PUBLICOS
661!
FUNCIONAMENTO DO SERVICO AUTOHOHO DE LIMPEZA URBANA
-~-

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 21

ers 1,e•

A.'IEXO I

lA PREtOS OE FEVEl<EIIO DE 199il

I CREDITO SUPLEHENTAA

PROGRAMA

DE

--------------------------------TRABALHO

I i\!IEXO AO PROJ<TO DE LEI Ho,
COOIGO

REEUIISOS DO TESOURO I
ESPECIFICAEAO

PROJETOS

ATIVIDADES

T O T AL

:

I

l-------------------------------,-----------------------------------------------1
I

I
I

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I
I
COKPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DD BRASIL

49011
I IV0!1.!!!71212.050

0001
EXECUCAo DE oBRAS E SERVICOS OE URBANIZACAO

I

3e.tll,e!l I
I

20.101.1!1 I

2f.!00.i!& I
I
I
I

I

III!
FUNCIOII.AHENTO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL
NATUREZA DA DESPESA l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES l
m11 l SECRETARIA DE TRANSPORTES
, 20ell l SECRETARIA DE TRANSPORTES
I
I
1 2!011.0307e212,m: em
I
I
SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRilO FEDERAL
I
: 16~1
I
SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO

I
I
NATUREZA DA DESPESA i
OUTRAS DESPESAS CORRENTES l

I
I
I

21.191.111
m.m.eeo :
130.0!1.11! l

!t&.IIU!I I
101.1e0.110 I

I
1 2!e01.!307i212.15! : em

,

MIIUTENCM DOS S!STEilliS DE CAIXA UNICO E INFORHACOES DE
TRANSPORTES URBANOS

i 1001
SISTEMA DE CAIXA UNICQ

I
I

2e.m.m

NATUREZA DA DESPESA I
oUTRAS DESI'ESAS CoRRENTES i
I

I 0002
I
S!STEHA DE INfQRHACOICS

.

11.m.eoe

HATUIIEZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES l

n.m.m

.
I

' I
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A/!EXO I

IA PRECOS OE FE1JL1EIRO.OE !9911

---

1 CREDITO

SliPLEIIENT~R

PROGRAMA

DE

TRABALHO

I

I

A.~EXO

AO PROJETO DE UI No.

RECIIRSOS DO TESOURO I
·------------~~~~--------------------------------

I

1
I
I

CODIGO

PROJETOS

ESPECIFICACAO

AT!VlDADES

T OT A L

1--·------·-------I
~.IIi.!!!
~.m.m

2l!IO ' SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
2~1!!
SECR[!ARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

I 24111.1!&71212.132

:
1

1!01
COORDEHACAO E APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
1011
I
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISHO I

I

5.100.110

I

NATUREZA DA DESPESA I
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS l

39!11

3911!
1 39101.99999999.999

RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONIINGENCIA

2C.tM.8~0

me
I 9999
RESERVA DE

l

2t.tae . eeo :

.'

RESERVA DE CONTINSENCIA
I.

~.111.101

2e.eeo.eei :
I

CONTINGE~CIA

21.!00.!11 :

I

--':
T O TA L
NOTA: U'IDADEISI TRANSFERlDORA!SI NAO CONS!A!Hl DO TOTAL DESTE Al\EXO

I
43e.oea.ee1 1 431,101.101 :
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Cri 1,1&
CA PRECOS DE FEVEREIRO DE 199&!
I SUPLEHENTACAO

PROSRUA

DE

TRABALHO

I 15101 SeCRETARIA DA FAZENDA
I 15911 FUNDO DE OESENUOLUI~ENTD 00 DISTRITO FEDERAL - fUIIOEFE

CODIGO

I
RECURSOS DO TESOURO l

---------1

ESPEC!f!CHAO

ATIUIDADES l
I

PROJETOS

TOTAL

-----:

I
I
I

em

1 15911-1JOBIJSI.Il4

42.m.eet
AU!IENTO OE CAPITAL OE EHPRESAS 00 GDF

IIII

SUSSCRICAO DE CAPITAL OE EIII'RESAS 00 GDf

42.430.011

IIATUREZA DA DESPESA I
1/iiiESTIHEHTOS I
I
00!0
I
OBRAS E EiUIPAIIENTOS 00 SISTEMA De SEGURMCA PUBLICA
I

I

I
I IS9lll.i63!1791.146
I

1012
OBRAS E AQUISICAO DE EQUIPAIIEHTOS PARA A PHDF

!5.6i0.0it

!S.IBI-!00

NATUREZA DA DESPESA I
INVESTI~EHTDS I
I

I

42.439-lli

I
15961-!B421BB1-147 I lael
OBRAS E EQUIPAMENTOS 00 SISTEMA OE EDUCACAO - ENSINO

15-010.101 :
I
I

I
I
87 .72!.60t l

I

fUNDA~ENTAL

I 0!01
I
OBRAS E AQUISICAO OE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO fUNDAIIENTAL

I

87.728-100 :

.

NATUREZA DA DEõPESA I
1/iiiESTJHENTOS I

I

87 .721-!&i :
I
I

I

I
I

I
I !59B1.137644B1.04B I III!

.

5.101.101 I

OBRAS E EDUIPAIIENTOS DO SISTEMA OE SANEAIIENTO BASICD
,I

: oeu

I
I

1

EXE~UCAO

OE OBRAs'E AQUISICAO OE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEHA I
DE SAHEAMENTO BASICO
I
I
NATUREZA DA DESPESA I
INVESTIHENTOS l

TO H L

5.~ee.eee

:
I

I
5-iil.i0i l

15!.15!.110

151-!Si.!!i
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er~ i,to
!A PRECOS DE FEVEiEIRO OE !9981

ANEXO lli

-----·---I CREDITO SUPLEJ!ENTAR

P R OGR A K A D E T R AB A L HO
I
I 49000 SECRETARIA OE O(SENVOLVIKENTO URBANO
I 49ol2 COIIPAHHIA DE AGUA E ESGOTOS DE BRASll!A - CAESB
CODIGO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES '·I

ESPEC!FICACAO

PROJETOS

1-----1----------SISTEMAS PRODUTORES DAS CIDADES SATELITES

:ee01

I ATIVIDADES I

T OT AL

:------·----

I
I
I

: 49002.!376H7S.I59 :oeae

I

DRCAKENTO DE INVESTIKEJITO

I

69?.325.000

:

S!STó/1115 PRODUtORES DAS CIDADES SATELITES

I

.I
HATUREZA DA DESPESA
INVESTIKENTOS

699.325.m :
I

49082.!3764475.061 1!000

512.347.013

SISTEI!AS DISTRIBUIDORES DAS CIDADES SATELITES

:ee&t

,

HELHORIA NAS REDES OE O!STRIBUICAO
HATUREZA DA DESPESA
INVESTIHENTOS

512.347.000

: 49002.137ó4l75.!!7 11000

185.918.101 I

I
PROGRAMA DE CONTROLE OPERACIONAL
:e001
PROGRAMA OE CONTROLE OPERACIONAL
NATUREZA DA DESPESA
INVESTIHENTOS ,

:

IB5.9lB.I01

I 49012.1376HBS.i45 10000
I
AIIPLIACAO DO SISTEHA DE ABOO,TEC!MENTO onG!IA E TRATAHENTO
SANITARID NO DISTRITO m'RAL

.

I
I
I 2.176.260.!0! I

:ee0i

IHPLAIITACAO E ANPLIACAO DE REDES
NAÍURm DA DESPESA
JNVESTIHENTOS

I·
I
:
I

~9002.13764415.066

I

:em
SISTEMAS OE
SATELITES

TRAT~MEIITO

2.176.260.001 :
I

3.956.&09 l

E DISPOSICAO fiNAL DAS CIDADES

:eeu

MELHORIA DO TRATAMENTO DE ESGOTOS
NATUREZA DA DESPESA
INVESTIMENTOS

3.956.001 :
----~----:

TOTAl

3.577.006.011

3.577 .0&6.100 :

:

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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Cri

A.'!EXO lii

IA

PR~COS'OE

t;tl

FEVEREIRO DE1991!

-------------TRABALHO
ORCAHENTO DE IHVESTIHEKTO

I llEDITO SUPlfHEHTAR
PROGRAKA DE
I
I 49&&1 SECRETAi!A DE DmHVOLVIHENTO URBANO
I 49&13 COIIPANHIA !HOSIL!ARIA DE BRASILIA - TERRACAP
CODIGO

RECUR~S

PROJ(TOS

ESPECIF!CHAO

DE TODAS AS FONTES

ATIVIOADES

TOTAL

l

---1----1---1

499.111.001 I

I 49113.!0S8323S.Ii9 100!1
EXECUCAO DE
LOIEAHEKTOS
ltB&1
EXECUCAO DE
LOJEAHEKJOS

I
I
I

OBRAS E SERVICOS DE IKFRA-ESIRUTURA EH NOVOS
E AIIPLIACOES
OBRAS E SERVICOS DE INfRA-ESTRUTURA EH NOVOS
E AIIPLIACO!:S
NATUREZA DA DESPESA
IKVESTIHENTOS

m.ee0.m :
I

TOTAL

I
419.001.11! :

499.101.010 :
I

809
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_DIÁ_
~ ~ RIO
~ DO CONGRESSO
~ NACIONAL
_~ ~ -~~~ ~ (Seção II)

_Março de 1990

CrS 1,tt

Alho <iv~

~-.»-:.i-,·::::.·::

lA mcos OE mamo DE !99&1

'"'t c~~:~:-;.

'1-CW)HHSPECIAL"'T·

-~

-P 10 GI A H A DE

....

TR A 8 ALHO

• I ANElO AO PROJETO DE LEI No
•I'
I

ÍIECUiSOS DE TODAS AS FONTES l

~--~·1·,.~

I

CODIGO

,,

- ' .. I"

.

~~~~~
~ólll

~

1'

PROJETOS

ESPECIFICACAO

l AIIVIDADES l

TOTAL

-------------------1
I

'

l SECRETAIIIA DE EDUCACAO
l FUNDACAO EDUCACIONAL 'DO OISTRITO FEIIERAL

249.311.&10 :
249.310.610 :

I

: I 46Ul.l842!88!,16ó I Hll .
CONSTRUCAO REPARO E A~APTACAO DE PREDIOS ESCOU\RES DO ENSINO
l
1
I
FUNDAMENTAL

CONSTRUIR E KANTER EH ESTADO DE CONSERVACAO E UllliZAéAO
OS PREOIOS DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA_L DO OIS
TRilO FEDERAL

l
NATUREZA DA DES9ESA I
INVESTIHENTOS l 237 .3ii.llt

r '

'

III!
I
CONSTRUCAO REPAM E ADAPIACAO OE PREOIOS ESCOLARES DO ENSINO
fUNDAMENTAL

NATUREZA DA DESPESA
INVESTIKENTOS

237 .306.ili

•IA"·
1 >.6&i1.ea~31Y91,t75 ,em
I
CONSTRUCAO REPARO E ADAPIACAO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
I
HEDiv

:

r

:

CONSTRUIR E HA~TEI EM ESTADO DE CONSERVACAO E _UllliZACAO
OS PREDIOS DA REDE ESmAR DO ENSINO HEOIO DO DISTRITO
FEDERAL
NATUREZA DA OESIESA I
INVESTIHENTOS l

12.100.111

I
:eeu
1
CONSTRUCAO REPARO E AOAPlllCAO OE PREDIOS ESCOlARES 00 ENSINO l

HEDIO

I
I
NATUREZA DA OES9ESA I
INVESTIHENTO_S l

12.000.101 I

I

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~çl\oll)

Março de 1990

Quana-[eira)! · .Sil

' :! .

_______________

!JIEXO IV
~-

' CREDITO ESPECIAL
I
I ANEXO AD PiO.ri:TO DE LEI No

PIOGRAHA

DE

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

I

·-- -. ·-v: o...-:: ; .-.

TRABALHO

. . "Í
Ut:llm M T®AS AS fHIU I

·----------,_,-------:
I
I

1----'--:-----1
.
CODI60

"'·"

.
IA PIEtOS .M ltVtiEilt
lU"'!

I'

ATIYIMDES :

I PRO.I:TOS

ESPECIF!CACAO

I

I

I

I
47111 I SECRETARIA DE SAUDE
I
47111 I FUHDACAO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL
I
I
I
I
: 4711!.!375428!.&12 1110&
I
I
CONST~UCAO, AHPLIACAO E EIUIPAIIENTD DE POSTOS DE SAUDE
I
I
CDNSTRUCAO E EIUIPAHEHiO DE POSTOS DE SAUDE PARA
I
I
ATEHDIHENTO HEDICO HOSPITALAR DAS ZONAS URBANA E RURAL
I
NATUREZA DA DESPESA I
• IHVESTIIIrHTOS I
I
:eeu
I
CONSTRUCAD; AIIPL!ACAO E EiUIPAHEIITO DE POSTOS iE SAUDE
I

I

1--------------1
I

I

NATUREZA DA DESPESA I
IHVESTIHENTOS I

I

I
48!&& I SECIIETARIA DE D(S[NVDlVIHENTO SOCIAL
46!&! l FUHDACAO DO S[RVICD SOCIAL DO DIS!R!Tv FEDERAL
met.l5St4an.ll2 1 me
EXECUCAO DE ODRAS E AIUISICAO DE EOUIPAHENTOS
PROPICIAR A FUNDACM DO SERVICO SOCIAL A EXECUCAO DE OSRAS
E AGUISICAO DE EQUIPAh'EN!OS PARA MELHORAR AS CONOICOES DI:
ATENDIHEilTD DAS UNIDADES ASSISTEHCIAIS
NATUI!EZA DA DESPESA
IHVESJIIIENTOS
III!

EXECUCAO DE OBRAS E AIUISICAO DE EDUIPAHENTOS
NATUI!EZA DA DESPESA
IHVESTIHEN!OS

I

I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

27.571.111 I
I
I
I
I
I
V.57t.lfl :
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
21.tlt.lll I
I
I
I
I
I

21.1tt.!lt :
I

-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TO!It

!'
".1

•I
I
21.5,.~"' 1.

21.S1J.IH:
I
I

I

' ',l

I
I
I
I
I
. I
i.;,>· 'I
I
I.

!

,I

,.;21 ........
....,ui,
.;
I
I
I
'1"·

I

: . , ' 'I
I
•I
'I
I
'' I
. I
I
I
.I
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CrS 1,11

AHEXO IV

-----------------------------------------·---DE TRABALHO
I CREO!lO ESPECIAL

-.---'I AHEXO M PROJETO

(~

PREtoS DE FEVEREIRO DE 19911

PROGRAH~

RECURSOS DE TODAS AS FONTES I

DE LEI No
ESPECIFICACAD

CODIGO

I
AmiDADES I

PROJETOS

TOTAL

·----·-----·--~M---·----1

I
52811 I SECRETARIA 'DE SEGURANCA PUBLICA
52001 I DEPARTAMENTO DE TRAIISITO DO DISTRITO FEDERAL

I 52i0I,I69I5735.149 I
I
I
I
I

I

4.!75.111 I
4.175.eet :

me
CONSTRUCAO, REFORMA E ADAPTACAO DE PREDIOS
PROPICIAR A EXECUCAO DE OBRAS NOS PROPRIOS DA ENTIDADE DE
HODO A MELHORAR AS COilOICOES DE TRABALHO PERHJTINDO,DEm
FORMA, ATENDER COHDIGNAHENTE A POPULACAO USUARIA DE SEUS
SERVICOS

: eeu

I

I
I
I

I
NATUREZA DA DESPESA I
lNVESTlHEHTOS I
I
REFORHoS E DENFEITORIAS DOS PREDIOS DO DETRAII

4.175.!11 I
I

I
I

NATUREZA DA DESPESA I
INVESTIHENTOS I

TOTAL

4,175.161 I
1-

302.145.011 I

I
362.145.111 I

I

I

DIÁRIO DO CONGRESSO ]'{ACIONAL (Seção II)

Março de 1990

~'lEXO

CrS 1,tt
!A PRECOS DE FEmmo DE !9911

V

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

·:CIIEDITOESPECIAL
PRDGRAKA DE TRABALHO
I
I !SOO! SECRETARIA DA FAZENDA
I !S9il FUNiiO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO fEDERAL - fURnEfE

1----

-------------------------

1

.

COD!GO

: met.l581487t.m
I

I
RECURSOS DO TESOURO l

ESPEC!f!CACH

PROJETOS

ATJVIDADES

TOTAL

:

em
OBRAS E EQUJP~lENTOS lXI SISTEMA DE ASS!STEHCJA COMUNITARIA
PROPICIAR A EXECUCAO DE OBRAS E AQU!SJCAO DE EQUIPAMENTOS
PARA MELHORAR AS COND!COES DE ATEHDIHENTO DAS UNIDADES
ASSISTENC!AIS.

I
IIATL~EZA

DA DESPESA
INVESTIHENTOS

:

I

21.101.000 l

0001
EJIECUCAO DE OBRAS E AQUJSICAO DE EQJJIPAHENTOS PA~A O SISTEMA
DE ASSISlENC!A COHUHITARIA

I

IIAJUREZA M DESPESA
INVESmENTOS

2l.ei0.110

-----·------------------------M-1---------------~--:

TO T H

: 21.eee.ee0 1

l
21.!00.1!1 :
I

814
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ANEXO VI
I CREDITO ESPECIAL

Março de 1990

Cr! !,11
(A PRECOS DE FEVEREIRO DE !99Ql

---------------------PROGRAKA OE TRABALHO

ORCAHE!ITO DE INVESTIHEJITO I

I ~9!1B SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
I ~9002 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE BRASILJA - CAESB

RECURSOS DE TODAS AS FONTES I

:-~

COO!GO

ESPECITICACAO

PROJETOS

Al!VIDADES

T OT AL

1-------1-·------I

~9112.!3764485.!96

I
11001
I
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS SISTEKAS EMPRESARIAIS

217.873.110 :

HELHORIA DOS SISTEMAS EHPRESARIAS E AHPLIACAO DAS
\Jl!IDADES ADMINISTRAiiVAS
~0061

PROGRAMA DE DESENVDLVTMEJITO DOS SISTEMAS EMPRESARIAIS
NATUREZA DA DESPESA
INVEST!IIENTOS

217.873.000 :
I

,EHAS COLETORES D1\S CIDADES SATELITES
MELHORIA DO S!STEM COLETOR DE ESGOTOS SA11!1ARIOS
TE

CILETORES DAS CIDADES SATEL!TES
NATUREZA DA DESPESA
INVEST!MENTOS

101 AL

6!.18U01 I

277.957.011 :
I

277.957.100 :

Março de 1990

~uarta·feú;a ~1

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

CrS i,fl
(A PRECOS Dr fEVEREIRO DE 19911

ANEXO VII

PIOGRAKA

I CANCElAHEIUO

I
: AHEXO AO PROJETO DE LEI No,

DE

TRABALHO
RECURSOS' DO TESOURO

-------------------------------

:--

PROJEJOS

ESPECIF!CACAO

CODIGO

I O TAl

AT!VIDADES

41.100.111
41.111.111

13616 I SECRETMIA DE PLANEJAMENTO
13661 I SECRETARIA DE PLANEJIUIENTO

I !3111.1317121!.105 : 1101
I
ENCARGOS DE REG!ONAL!ZACAO
I III!
I
ENCARGOS DE REGIOI/ALIZACAO

14001

SECRETARIA DE AOMJNISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISIR'CAO

14611

41.101.101 :
NATUREZA DA DESPESA I
OllTRAS OESPESAS CORRENTES I
I
I

41.000.101

SB.74l,IU
58.744.1ei

I

I !4161.13076212.028
I
I

0000
DIRECAO E COORDDIACAO DOS SISTEMAS AIJH!NISIRATIVOS

: tee3
25.001.000 :

MNUJENCAO OE PROPRM

I

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

2S.ii!.B!I

I
I U101.!30712S2.0B7 I 0000
I
.
I.
CONSERVACAO OE PR[OJOS E PROPRIOS DO POOER PUBLI!»
I
I 1101
CONSERVACAO E MAHUJENtAO DOS PREDIOS E PROPRIOS DO PODER
PUBliCO

33.744.100

NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

33.7~l.B0B

!506! I SECRETARIA DA FAZENDA
151,01 I SECRETARIA DA FAZENDA

I
61.256.H!
61.2S6.el!

:

l !SBII,!/196311.068 I iBBB
I
FINANCIAIIENTO A PROGRAMA DE DeSENVOLVIMENTO
I e0G1
I
F!HANCIAÍIENTO A PROGRAMA DE DESENVOlVIMENTO

61.1S6,0i!

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL I

61.256.i00

:~-------'--------~--

J OTAL

: !01;156.BIB :

I

sa.m.eee

t!B.Ci!.llt

815

', ...

,·.

.,

'

....

Mllrço de 1990
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CrS !,11

mxo vm

tA PRECOS OE fEVEREIRO DE.IJIII

---------·
-----PROGRAKA DE TRAiAcHO

I CANCELMEIHo

RECURSOS DE TODAS AS fOIITES

I AHEXO M PROJETO OE LEI Ho.

:--:

---------------------ESP ECIFICACAO

COD!GO

PROJETOS

ATIVIDADES

T OT AL

I •

------------------------·
52011
5211!

I 52BI!.!69!5r.J2.!63

SECRETARIA DE SEGURANCt\ PUBLICA
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN

I

I·

4.!75.111 :
4.i7S.tef i

I

IIII
COORDENACAO DAS ATIV!DADES DO DETRAN

; 1001
I
FUNCIONAHENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

4.175.!01

NATURElA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

-------~---:----------------:

TOTAL

4.175.10!

4.i7S.HI :

DIÁRIO DQ ÇONyRESSO NACIONAL (Seç~~ 11)

Março de 1990

CrS 1,!1
<A PRECOS DE FEVEREIRO OE !9911

mxo IX
IROGRAHA

I CANCELAMENTO

DE

TRA.BALHO

l 15111 SECRETARIA DA FAZENDA
I 15911 FUNOO OE DESENVDLVIHENTO DO DISTRI!O fEDERAL - FUNDEfE

RECURSOS DO TESOURO l
-----·--~------:

COD!GO

I
I ' PROJETOS

ESPEC!FICACAO

:------·---------------I
: IS9il.i3171211.e4!

ATIVIDADES l
I

I

TOTAL

---:---~--:-----:-----:

em

IS.87S.m :

OBRAS E REEQUJPAHEHTOS DE ORGADS DO GDF

IIII
EXECUCAO DE OBRAS E REEOU!PAHENTO DE ORGAOS DO 6DF

I
I
IUITUREZA DA DESPESA I
!NVEST!HENTOS l

15.B78.111

IS.87B.Ial

I
: f001

I 15911.03179211.142 I

OBRAS DE HELHORAHEIITOS NO PlAIIO PILOTO E CIDADES SATELITES

2ee.m :

'

: 1011
I

281.191

OBRAS DE HtLHORAHEIITOS NO PLAIIO PILOTO E CIDADES SATELITES
NATUREZA DA DESPESA I
INVEST!HENTOS '

280.001 l

I
I 1599!.t3071251.143

I
I

•'

I

.4.732.t01 :

1011
OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAROUES E SERVICOS ADHINISTRATIVOS
!011
C~IISTRUCAO DE PAROUES E SERVICOS ADH!NISTRATIVOS NAS CIDADES
SATELITES
NATUREZA DA DESPESA
INVESTIKENIDS

~.732.103

.'

lt.934.19! l

o

10.931.101 l
NATUREZA DA DESPESA
INVEST!HEN!OS l
I
I

0811

4.732.101 :

.
...

l 15%1.t31B93!1.178 l !011
I
APLICACAO COH RETOP.IIO
I
I IIII
êPOIO AO SETOR PRODUTIVO
I
I
l 1591!.!311!5H.I15

l
I

1

I
I

19.934.101 l
I
l
12.111.eB! l

DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

101'
12.016,009 :

DESENVOLVIHENTO CIENTifiCO E TECNOLOGICO
NATUREZA DA DESPESA l
!NVESmENTOS l

12.100.190 l

--------·

818 'Quart~-ie'ira' 21

DIÁRIO DO càNGRESS(Ú<A.ÓONAL (S~ção II)

Março de 1990

crs 1.. 06
(A PREtOS DE FEVEREIRO DE 19911

t (.IIII;(UI!OOt
I ,

'

PIOGRAK~

DE

TRAUALIO

. . 'I

,

I 151H S!:tm!lll DA F~lENDA.
I mil fUIIDO DE DESENVOlVIIIl:KTO 00 DISTRITO FEDERi\1. - FUNDEFE

I

· · · · · · · ·RtêuP.sos oo w:ouRo :

,

.,

:,

. ·i

PROJETOS

CODIGG

'I

1-----:--1.'.

.

I

ATIVIDADES I

TOTAL

·---------------:-----:-----:-----:

I Wt1.14UIZII.I29 I IIII
I

,.

I
I
I
·I
I
I

I.·,
I

I

O!lRAS E EIUIPAHENTOS DO SISJEHà DE APOIO AS ,AJIVjDADES ,
PRODUTIVAS, ,',
lteii,
I
EXECIJCAO DE OBRAS E AQUISICAO DE EIUIPAHENTOS PARA O SISTEHA
I
AGI!COLA
I
I
NATUREZA DA DESPESA
I
INVESTIHENTOS
I

, 1. mf&,HI71161.131 I IIII
.Í
I , OBRAS NOS JARDINS BDTAHICD E lDDlDG!CO DE BRASllJA
I
11111 ,
l

I

I

I

I
I

I
I

I

I

I
, l
l
I
I
I

I

I

:
I
I
I
:
I

NATUREZA DA DESPESA :
INVESTIIIENTOS 1
I

NATUREZA DA DESPESA 1
IHIIESTIIIENTOS 1
I

I

""

I·

I

I

I

I
I

I IIII
I
CONSTRUCAO DE PARIU(S RECR€ATIVOS E DESPORTIVOS liAS ClDADES

I

I
I

NATUREZA DA DESPESA
INVESTIIiEKTOS

.I
I
I mfl,IB4122!11.133 I IIII
I
ODRAS DE CDNSTRUCAD DE PARQUES RECr.EATIVOS E O<sPORTIVOS

:, t'
I
'1 ·
I

} ,.

I,
I

I

I

.

:'

231.808 t
23!.111 :
I
I
231.610 :

I

O!liAS E AiUISICilO DE EGUIPAl\CNTOS PARA O EMSINO 1\EOIO

,I

3.510.!11 :

I

OBRAS E EIUIPAI\ENTOS DO SISTEMA DE EDUCilCAO

I

:

I
23!.101 :

EXECUCAO DE'OBRAS NO JARDIII BOIANICO

I 1Sttl.tll43t911.119 IIII

3.568.000 :

I
3.~e.lll

I
I

, 1102
..
EXECUCAO DE OBRAS NO JARDJII ZOOLOGICO

l

,I
,, I

SATElllES •

I
NATUREZA DA DESPESA 1
INV.sl!HENTOS i
I

76.22M61 ,
71.22M01
70.220.911
!5!.611
I
I
!SI.II! I
I

15!.1!1 :
I

I;>IÁRIÇ) DO ÇQNY:RESSO NACIONAL (Se~ão

Março de 1990

!i)
'

..-. -

Quarta-feira 21 819
.,,., ... _. ~·· ..~-·-- . ''·
.... -------..;,...._ __ .................. ,-

,.,•
~---

"-

trt 1,ee
IA PRECOS OE FEVEREIRO OE !9911

AIIEXO IX
I CANCI:LA!EHTO

PIOGRAHA

DE

----------·-·
.' -.-.r. :

TRABALHO

'r''''~·~- ........:

..

~:;:/' ~·:

I !5101 SECRETARIA DA FAZENDA

RECURSOS DO TESOURO 'I

I !591! FUNDO OE DESEhVOLV!HENTO DO DISTRITO fEDERAL - FUNOEFE

:-.

~-,_···-·-~~~

''

ESPECIFICACAO.

tO DIGO

··:·
.... -.... :,•!:1•.,<1,'\~:
PROJETOS I 'ATIVIOAOES · t • · !OrAL· · . I
o
.. o

1----1-~*-~:
o
,o
I

:--------·-:
I
mi!.IB4BW!.I49 I 1900
I
OBRAS E EOUIPAHENTOS DO SISTEMA CULTURAL

"o

I· .. ···---: ·
I

I til! EXECUCAO OE OBRAS E ABUISICA9 DE EÍUIÍAHENTOS PARA 'o 'siSTEMA
CULTURAL
..
.
NATUREZA DA DESPESA
I~ESTIKENTOS

I . ' ..
I !9.65ol.ltl
I
I ' '' '
I !9,656.001

19.656.1!1" I

I
I
I
I
I·
I

"I

::

':
':
i:
oI

I5981.!15B575!.167 : 8806
OBRAS DE URBANIZACAO

423.011 :

: 0001
I
URBANIZACAO DO PLIINO PILOTO E CIDADES SATELITES
I

: !590!.1&693261.&35

423.t~e

:

NATUREZA DA DESPESA I
ÍNVESTIIIENTOS I ''
I

423.109 I

1060
OBRAS DE IIELHORIA DOS SERVICOS FUIIERARIOS
!li!
OBRAS DE IIEUIDRIA OOS SERVICOS FUNERARIDS

'., ~

'

... '._•

~·. ·,

I

:

' ''
• o

o

o

•i
35.573.101 :
I

NATUREZA DA DESPESA
INVE~T!HEHJOS

I
I 1590!.!060327!.136 I IIII
OBRAS OE AIIPLIACAO DO SISTEMA OE ILUHINACAO PUBLICA
: 1061
AHPLIACAO DO S!STrJIA DE ILUHINACAO PUBLICA NO PLANO PILOTO E
CIDADES SATELITES

NATUREZA DA DESPESA I
INVESTIMENTOS I
I

: 1591U.i3763251.&26 : ece&
I
OBRAS E EQUIPAMENTOS 00 SISTEMA DE SANtAHENTO BAS!CO
: 1091
I
rxECUCAO DE OBRAS E AeUISICAO OE EQUJPMENTOS PARA O SISTEMA
DE tOLETA E TRAIMENTO DE LIXO

35.573.011 :
I
I

1:

3S.S73.eee :

.. ::
' I
' I

76.eet :
76.191 :
I
I
3!.510.011 I

I
I
31.51M!I I
I

HA!IIREZA DA DESI'ESA
INVESTIMENTOS

-------------·

.

:

' ~

:

3!.5el.m I
I
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ANEXO IX

···----------··----------·-··----·-··----l C~~CELA!IENTQ
PROGRAHA DE TR~BALHO

Março de 1990

Crs 1,te
(A PRECOS OE FEVEREIRO OE 19911

, l !5101 SECRETARIA DA FAZENDA
l !591! FUHOQ DE DEStNVOLVIMENTO,DO DISTRITO ftOERAL • FUNDEfE

RECURSOS DO TESOURO :

------------~~----------------CODIGO

l ' PRO.I!:TOS

ESPECIFICACAO

I

--------

ATIVIDAD<S

l

TOTAL

-:-----:-----:

' 159!!.!6BBS34!.13l l eail
I
O~RAS DE CONSTRUCAO DE ESTRAMS VICINA!S NAS CIDADES
5ATELITE5

7.121.011

: 6001
CONSTRUCAD DE ESTRADAS VICINAIS NAS CIDADES SATELITES
NATUREZA DA DESPESA
INVESTIMENTOS

7.12!.110 :
7.121.110 :

· I !S90!.!68BS35!,132 l 1011
DDRAS E EiUIPAHEI!TOS 00 SISTEHA DE T~AHSPDRTE
l t8G1
l
EXECUCAC DE OBRAS E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O
SISTEMA DE TRANSPORTES
NATUREZA DA DESPESA
INVESTIHOOOS

20.100.101 :

20.10!,!00 :
:-....,..~-~-.

TOTAL
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Março de !990

m

Cri !,ti
IA PRECOS DE FEVEREIRO OE !1911

ANEXO X
IROGRA~A

! CAHCELAJIENTO

DE

ORCAHENTO DE INVESl!HENT:• !
I

TRABALHO

! mil SECRET.\!TA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
! 491!2 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE BRAS!L!A • CAES1
CODIGO

RECURSOS DE TODAS AS fONTES !

ESPEC!F!CACAO

PROJETOS

AT!VIDADES !

T OT A L
.. ,

!

I

----:--:-----·-----.:

tI
:' 49092.1;;76021~.656 l 8000
I
OBRAS CIVIS DA CAESB

14.008.1!1 :

: eee1

OBRAS CIVIS DA CAESD
NATIIR<ZA DA DESPESA
INVESTIMENTOS

.:

.

2~.850.0~·-:

: 49i02.13761l/5.oos : oeee
SISTEMA PRODUTOR DE BRASIL!A E AREAS ADJACENTES

''

: 0001
SISTEMA PRODUTOR DE BRASILIA E AREAS ADJACENTES
NATUREZA DA DESPESA
INVESTIMENTOS

.,,
254.851.001

·I

: 49092.!37ó447S.eóe :

mo

I

33.óas.m:
I
.:

S!STEHA DISTRIBUIDOR DE BRAS!LIA E AREAS ADJACENTES.

: 1001

:

MELHORIA NAS REDES DE DISTRIBUICAO DE BRASILIA E AREAS
ADJACENTES
NATUREZA DA DESPESA
INVESmENTOS

38.!S5.00i l

49B02.!37ó448S.B3! ! 0100
JIElliORIA 00 SISTEMA DE AGU.l E TRATAIIENTO SANmm 00 DF
: ~01
MELHORIA DAS REDES DE AGUA

46.76e.eee :

NATUREZA DA DESPESA
INVESTIMENTOS

23.3Si.D00 !

NATUREZA DA DESPESA
INVESTIHENTOS

23.380.000 :

: &002
HELHORTA DAS REDES tE ESGOTOS
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Cr'i 1.U
!A PRECOS DE FEVEREIRO DE 19711

x

: CANC!:LAI!EktO

PROGRAKA

OE

TRABALHO

ORCA/!EN)O DE INVESTIHENTO :

: 19111 SECRETAR!t. DE DESENVOLVIMENTO URRANO
.: m12 COIIPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE BRASILIA - CAESB
EODÍGO

RECURSOS DE TODAS AS FOlllES l

---------:

ESPECIFICACAO

PROJETOS

ATIVIOAOES :

T OT A L

-------·-----·----R-----------------------1------:----·-------:
19112.137ó4495.eó3

eo0o
SISTEHA

"126.991.111
~LETOR

Ot BRAS!LIA E AREAS ADJACENTES

1001
MELHORIA DOS ESGOTOS SAHITARIOS
NATUREZA D~ DESPESA
IHVESTIHEHTOS

1102

178.766.101

6692
REHAHEJAHENTO OE REDES
H~TUREZA DA DESPESA

IHVESTIHENTOS

248.29U96

-------------------·-:

:

T O T AL

O S~. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em 'discussão a redação final. (Pausa.)

Nã·-cfhavendo quem peça-a palavra, encerro
a discussã-o.
Encerrada a discussão, a redação final é
considerada aprovada, nos termos regimentaís.

Aprovada a redação fínal, a matéria vai
á sanção do Sr. Goveníaàor do DiStrito Federal.
O

SR.

PRESIDENT-E (Nelson Carneiro)

-ltem7:

PROJETO DE LEI DO DF
N• 94, DE !989
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do DFn994, de 1989, de iníciatíva

da Comissão do DiStrito Federal (apresentado por sugestão do Deputado Francisco Carneiro), que dispõe sobre a criação de Escola TécfiiCa Regional do Gama (Região AdmiriiStrativa II).
A discussão da matéiiii foi encerrada na
sessão no dia 1~ do corrente mês.
Passa-se à votação do projeto, em turno
único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado~

A matéria vai à ComiSsão Diretora, para
a redação finaL
b o seguinte o projeto ~provado:

73!.297.199 :

PROJETO DE LEI DO DF
N"' 94, DE 1989
(Ãpresentado por sugestão do
Deputado Francisco Carneiro)
Dispõe sobre a criação de Escola Téc.nic-ª---Regional do Gama Região Administrativa II).

O Senado Federal decreta:
Art. l" Fica o Governo do Dist_rito Federal autorizado a criar a Escola Técnica Regional do Gama. situada na Região Administrativa II, destinada a ministrar cursos de formação pr0fi~si:6nal para habilitação de ticnícosde zu grau dos setores secundários e terciário, além de outros cursos de capacitação profissiOnal de interesse comunitário.
§ 1" Os curso serão rÚiiza-dos, qUantoa
possível, em regime de cooperação com as
empresas de comércio, indústria e serviços
locais, para atendimento às atividades curriculares relativas a estágio e ao objetivo de
integração escola"empresa. § 2" Na fase de implantação do estabelecimento de ensino, serão oferecidas prioritáríã" a progresSivamente habilitações profissioQais isoladas ou conjunto de habilitações
afins correspondentes a:
I - administração, contabilidade, estatística e publicidade:
II- edifiCações, estradas, saneamento,
agrimensura;
III -química;
IV-:- agroindústria;

----:--------1

:·
:

781.:197.000 :

V- mecânica, eletromecânica, elctrotécnica, eletrôr\.ica, telecomuniéações-, instrumelltaçãÕ;
- VI- proce·ssamento de dados;
VII -artes gráficas;
VIII- ecohórhia"doméstica;
IX- enferm:agem;·
X-prótese.
Art. 2" _ Fica autorizada a destin-ação de_
uma área· míninla de '30.000 m 2 (trinta mil
metros quadrados) no perímetro d~ Região
Administrativa II (Gama), para sediar a Escola Técnica Regional e permitir o desenvolvimento de atividades ou práticas educacionais relacionadas às diferentes habilitações
profissionais.
Parág1'ãfo único. O Governo do Distrito
Federal e a Companhia Imobiliária de Brasma- Tcrracap, deverão promover a escolha c delimitação do terreno e praticar todos
os atas necessários à sua ocupação pelo estabelecimento escolar.
Art. 3~· Para a consecução do que prevê
esta lei, fica estabelecida a dotação de NCzS
100.000.000,00 (cem milhões de cruzados novos), com espedfica destinação à implantação da Escola Técnica Regional do Gama.
§ 1" A dotação mcncionda no caput será
incluída na proposta orçamentária do Distrito
Federal referente ao exercício financeiro subseqüente ao da aprovação desta lei, cujo valor
será para esse fim atualizado de acordo com
os índices oficiais.
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§ 2? A lei que fixar anuãlmente a despesa
do Distrito Federal consignará uma dotação
global destinada à cobertura dos encargos de
manutenção e desenvolvimento da escola a
que se refere o art. 1~.

Art. 4\' A Escola Técnica Regional do
Gama poderá receber, na forma que dispuser
o regulamento, além dos recursos orçamentários previStOs-no- artigO anterior, auxOios
e subvenções dos Poderes Públicos ou doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas privadas, constituindo tais rendas fundo
especial de natureza contábil do estabelecimento e por ele próprio administrado.
Art. 51' Os bens patrimoniais da escola,
que constituem bs imóveis por ela ocupados,
suas instalações e benefeitorias, de demais
bens móveis ou valores pertencentes ao esta~
belecimento continuarão sob o domínio ou
titularidade do Distrito Federal, assim como
os que vierem a ser adquiridos.
Art. 6? O Governo do Distrito Federal re~
gulamentará o prescrito_ nesta lei, no prazo
de cento_ e vinte dias, definindo a participação
dos órgãos ou entidades da administração local incumbidos da execução do que nela se
contém, bem como estabelecerá prazo para
conclusão dos estudos e providências necessárias à -implantação e- funcionamento da es~
cola.
Art. 7~ Esta lei- entra em vigor il.a data
de sua publicação.
Art. 8?_ Revogam-se as disposições em
contrário.
O Sr. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)-

Item 8:
Votação, em tUrno únic_o, do Projeto
de Lei do DF no97, de 1989, de iniciativa
da Comissão do Distrito Federal (apresentado por sugestão da Deputada Maria
de Lourdes Abadia), que cria, no_ Governo do Distrito Federal, um Grupo de
Trabalho para redefinir as regiões administrativas do Distrito Federal.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão anterior.
Passa-se à votação do projeto, em turno
único.
Os Srs._ Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vaí à Comissão Diretora, para
a redação final.

b o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO DF
N• 97, DE 1989
{Apresentado por sugestão da
Deputada Maria de Lourdes

Abadia)
Cria, no Governo do Distrito Federal,
um grupo de trabalho para redefinir as
Regiões Administrativas do Distrito Federal.
O Senado Federal resolve:
_
Art. 1" Fica criado, no Governo do DiStrito Federal, um Grupo de Trabalho, consti-
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tuído pro representantes do Governo do DF
para, no prazo de 90 dias, redefínir as Regiões
Administrativas de acordo coin a atual realidade do Distrito Federal.
Art. zn A nova proposta das Regiões Administrativas, elaborada pelo Grupo de Trabalho, deverá ser encaminhada às Secretarias
e órgão-s-do Governo do DF para um amplo
debate entre as instituições públicas e privadas, entidades de classes e organizações po"
pulares.
Art. 3" Fica determinado prazo de 30
dias para os debates e 10 dias para o encaminhamento do projeto de lei das novas Regiões
Administrativas do DF.
Art. 4" Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5o Revogam-se as disposições em
contrário.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de sua publii:aç5o.
Ait: 5° Revogam-se as &.;posições em
contráriO.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 9:

A discussão da matéria foi encerrada na
sessão de 13 de corrente_
Passa-se à votação do projeto, em turno
único.
Os Srs. Senadore_s que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)_
Aprovado,
A matéria vai ã Comissão Diretora, para
~ redação finaL

_Votaçãu~em turno único, do Projeto
de Lei do_ Senado n" 121, de 1989, de
autQda._d_o Senador Antonio Luiz Maya,
que protege temporariamente os inventos industriais, nos termos do art. s~' inci·
sO 29._, da_Cons_tituiçã:o, tendo
PARECER fAVORÁVEL, sob n"
450, de 1989, da Coiníssão
- de Assuntos Econômicos.

A discussão da matéria foi encerrada na
sessão do. dia 16 do corrente mês..
Passa-se à votação do projeto". em turno
único.
Os Sis: S-enadores que o aprovam queiram
perma'1ecer sentados_. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComiSsão Diretofa, para
a redação final.

É o seguinte o projeto aprovado:
~

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 121, DE 1989

Proteje temporariamente os inventos
industriais, nos termos do art. 5?, XXIX,
da Constituição.

O Congresso Nacional decreta:
Are. 1~ É reconhecido aos autores de inventos industriais o privílégio de usofruto da
sua invenção ou criação:
I - durante dez anos, quando considerado
o invento fmediatamente indispensável tanto
ao interesse social como ao desenvolvimento
tecnOlógico do País, segundo opinamento de
órgão técnico do Poder Executivo, presentes
à respectiva d~liberaçâõ de instituições tecnológicas de caráter" privado;
II - entre dez e vinte anos, s·e o invento
concorre com outros nacionais análogos;
Art. 2"-- Se indispensáveJ ao desenvolvimento tecnológico nacional, de molde a obter-se a paridade com o progresso mundial
os prazos de que trata o artigo anterior poderão ser ampliados até trinta anos, por decreto
do Executivo.
Art. 3:' ___ Esta lei será regulamentada ct'en·
'tro de noventa (90) dias, sob pena de responsabilidade pelo Presidente da República.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Hem lO:
VotaçãO, em turno úniCo, do Projeto
de Resolução n~ 1, de 1990, de iniciativa
da Conlissão ~dC ConstituiÇ30, Justiça e
Cidadania, que suspende, de acordo com
a decisão proferida pelo Supremo Tribunal FCdcra\, ein acóidão de 19 de novembro de 1987, a execução do are. 8~ do
Decreto n" 68.419, de 15 de março de
mil novecCntos e se"tenta e uin. rios termos do que dispõe o art. 52, inciSo X,
da Constituição.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N'' 1, DE 1990
Suspende, de acordo com a decisão
prOferida pelo Supremo Tribunal Fede~
ral, em acôrdão de 19 de novembro de
1987, a execução do art. 8• do Decreto
n" 68.419, de 25~3~_71, nos termos do que
dispõe o art. 52, inciso X, da Constituição.
Artigo único. Fica suspem•a. de acordo
com a decisão proferida pelo Supremo Tribuna! Federal, em acórdão de 19. de.novembro
de 1987, publicado a 17· de junho de 1988,
a execução do art. 8" do Decieto n'·' 68.419,
de 25-3-71. nos termos do g_ue dispõe o art.
52, item X da Collstituíçã_O_Fedcral.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item II:

Votação, cm primeiro turno; da Proposta de Emenda à Constituição n~ 3,
de 1989, de autoria do Senador Marco
Maciel outros Senhores Senadores,
que acrescenta parágrafo ao art. 159 e
altera a redação do inciso II do art. 161
da Constituição Federal.

e

Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretáriõ. É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 45, DE 1990
Nos termos do art. 315, coffil5íriã:do com
a alínea c do art. 279 do Regimento Interno,
requeiro adiantamento da votação do Pec n''
3/89, por 15 ses?õe~ ()_r<:!jn_áfi<g;_._
_ _
- Sala das Sessões, em 20 de amrço de 1990.

- Marco Maciel.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Aprovado o requerimento, a matéria sairá

da Ordem do Dia, para a ela retornar na
data fixada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson_ Carneiro)
-Item 12:

Votação, em primeiro· turno, da Proposta de Emenda à Constituição nu 4,
de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescenta um § 6" ao art. s~ do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
A discussão da matéria foi eflcerrada ria
sessão de 5-12-89.
Passa-se à votação da matéria, nos termos
do art. 354 do Regimento Interno, dependendo para sua aprovação do voto favorável
de 3/5 da composição da c~_a, devendo ser
feita pelo processo eletrônico.
Há número na Casa bastante para a votação.

Discussão, em turno suplementar, do
Sub:.iitutivO ·ao Projeto de Lei do DF
no 3-1~ de 1989, -que dispõe sobre a alienação de imóveis residentes do Distrito Fed_eral. e a_ utilizã.çã-o- dos recursos dela
- - oríriildõ~S, tendo
·
PARECER, sob n" 387, de 1989, da
Comissão
·
- Diretora, oferecendo a redação do
vencido.

Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir,

Ó SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.

O SR. LEITE CHAVES (PMDB.--, PR.
Para discutir.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: houve diversos projetas sobt:e esta
questão de alienação de imóveis. Mesmo de
V. Ex~ _eu ti~e opoftUI)idade_ de receber um,
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr.
e fui deles relator. Há 10 anos éramos contra
Presidente.,_ ainda não sei se há possibilidade
essa venda de imóveis. Depois começamos
de se pedir o adiamento da votação desta
a ver, Sr. Piesidente, que esses imóveis funmatéria.
cioriais só tfazem inconveni_ências, e eu, refleO SR. PRESID:ENTE (Nelson -Caneiro)tindo, mostrt;:i que esta é a única cidade no
Se V. Ex• enviasse um requerimento, neste
Mundo em que existem imóveis funcionais
momento, seria submetido à apreciação do
nessa extensão.
Plenário, porque há número na Cãsa. Tem~s
Além de ser um fator de aborrecimento
mais de 60 Srs. Senadores·.
constante na AdministraÇã-o Pública, eles
O Sr. Ronan Tito- Subscrevo o requeri- - criam situações as mais singulares e, hoje,
mento do nobre Senador Fernando Henrique
Brasília é uma cidade que_ pode prescindir
Cardoso, Líder do PS-DB, para adiamento
de imóveis dessa natureza. A imagem desses
da votação.
imóveis -é mordomia de vantagem ilegal, privHegiante.
O SR. PRESIDENTE .(Nelson Carneiro)
A posição do Congresso deve ser favorável
- A Mesa aguardará o requerimento.
à venda, e entendi que só há um meio: é
O Sr~ Fernando Henrique Cardoso- Muia venda de todos eles. Não há motivo para
to bem. Vamos fazê-lo_ imediatamente, Sr.
que se excluam determinados imóveis em raPresidente.
zão de pessoas ou de outras circunstâncias.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A venda tem que ser total, abrangente, e
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
da seguinte forma: através da Caixa Econópelo Sr. 1~-Secretário.
mica, pelo preço de mercado, oferecendo-se
a prelação, a preferência aos seus legítimos
É lido o seguinte
ocupantes. Porque-, se se desejar fazer alienação de determinado setor e preservar outros,
REQUERIMENTO N• 46, DE 1990
as dificuldades serão as maiores possíveis.
Então, não se privilegia ninguém e o único
Nos termos do art. 315, combinado com
a alínea c do art. 279 do Regimento Interno,
privilégio consiste naquilo que a lei assegura
requeiro adiamento da PEC n~ 4/89, por 30 ao inquilino. Quem ocupa tem a preferência
dias.
por 30 dias. Se não a exerce_conveniente~
Sala das .Sessões, em 20 de março de 1990.
mente, será vendido o imóvel pela Caixa Económica ou através de outro meio regular.
- Fernando Henrique Cardoso - Ronan
Tito.
Por isso, Sr. Presidente, me manifesto, a
pà11"Wde agora, favorável a essas vendas.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação o requerimento
O SR. PR~SIDENTE (Nelson Carneiro)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
- A Mesa esclarece que esses imóveis que
permanecer sentados. (Pausa.)
estão sendo objeto de venda não são os funAprovado.
A matéria voitará ao pteilário no fim de- Cion_ais-do DisiiitÕ Federal, Ilâo são soirierik
os inlóveis- funcionais.
30 dias.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
a discussão.
-Item 13.

~ Mar~ço

de 1990

.
Em votaçãq.
Os Srs. Senadores que aprovam o substi·
tutivo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado como definitiVainente aprovado, nos ter·
mos do art. 284 do Regimento Interno.
A matéria vai â sançáo do Sr. Governador
do Disti'ito Federal.

É a seguinte a mat~ria aprovada:
Redação do vencido para o turno suple~
mentar do Substitutivo ao Projeto de Lei
do DF n" 31, de 1989.
A Comissão Diretora apresenta a redação
do vencidO para o turno suplementar do Subs~
titutivo do Senado ao Projeto de Lei do DF
n" 31, de 1989, que dispõe sobre a alienação
de imóveis residenciais do Distrito Federal
e a utilização dos recursos dela oriundos.
Dispõe sÕbre a alienação de imóveis re~
sidenciais do Distrito Federal e a utilização dos recursos dela oriundos.

O Senado Federal decreta:
Art. 1" O Distrito Federal alienará, no
prazo de noventa dias, a contar da publicação
desta lei, os imóveis residenciais de sua propriedade e de propriedade de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mist_a ou fundações púhlicas do Distrito Federal,
excetuada a residência oficial do GoVernador.
Art. 2~ Os recursos proveníen"tes da alienação dos imóveis a que se refere esta lei
serão inteiramente utilizados na recuperação
-~ çonstruçãQ de escolas, hospitais, centros
de saúde, habitações populares, bem como
em obras de saneamento básico.
Art. 3" Terão prioridade na aquisiçáo
dos imóveis a que se refere esta lei os servidores do Distrito Federal, de suas autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia
mista ou fundações públicas neles residentes
há pelo menos cinco anos consecutivos.
§ 1~ Os imóveis de que trata esta lei serão
alienados aos servidores pelo preço de mercado, segundo as normas do Sistema Financeiro
da Habitação, após avaliação a ser efetuada
pela instituição financiadora, devendo s_er dada ampla publicidade ao resultado da avaliação, podendo o financiamento ser efetuado
através do Banco de Brasília S.A._- BRB,
se este dispuser de recursos para essa fmalidade.
-§_ z~ Para habilitar-se à aquisição de ímóvel abrangido por esta lei, o servidor deverá
também comprovar não ser ele nem seu res~
pectivo cônjuge ou companheiro(a) proprietário, promitente comprador nem promitente
cessionário de imóvel residencial no DistritO
Federal.
§ 3~ Não havendo mais servidores que

preencham os requisitos previstos neste artigo, os imóveis residenciais remanescentes serão alienados mediante licitação pública, precedida de ampla divulgação.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de sua publica~âo.
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Art. 5" Rev'?:ga!TI·Se ~- qiSposições_ em
contrário. '

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 14:

DisCusSáo,_eril turilo único", do Projeto
de Lei do DF n" 1, de 199o-, de iniciativa
do Tribunal de Contas do Distrito Fede-

ral, que dispõe sobre a organização do
Tribunal de Contas do Distrito Federal
e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n'' 8, de 1990, da Comissão- ·
·
- '
- do Distrito Federal, favoráVel ao

Projeto e às Emendas de n"-1 e 2·DF.
Em discussão o projeto e as emendas, em
turno único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votaçãO_ o projeto, sem prejuízo ·das
emendas.
Os Srs._Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto

É o seguinte o projeto_ aprovado:
PROJETO DE LEI DO DF
N~ 1, de 1990

Di.Spõ'e sóbre a ·organizaÇão do Tribunal de Coritas do Distrito Federal e dá
outras prOvidências.
O Senado Federal Qecreta:
TÍTULO I
Da Natureza e da Sede
Art. 1~ Esta lei estabelece normas gerais
sobre a natureza, sede, competência, jurisdição, composição e organização do Tribunal
de Contãs do Distrito Federal.
Art. z~ ·O Tribunal de Contas do Dístrito
Federal, auxiliar do Poder Legislativo .no
exercício do controle externo, com quadro
próprio de pessoal, tem sede em Brastlia e
jurisdição no território do Distrito Federal.
TÍTULO II
Da Competência e da Jurisdição
.CAPÍTULO I
Da Competência
Art. 3v Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal compete a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos dos Poderes do Distrito
Federal e das entidades da administração indireta, incluídas as fundações, quanto à lega-·
lidade, legitimidade e economicidade, cabendo-lhe, em especial:
I - apreciar as conta<; anuais do Governo;
II- julgar as contas:
a) dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, ·relacionados no artigo 5f> desta lei;
b) daqueles que derem causa a perda, estrago, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao Erário ou ao patriritônio
público; e

c) daqUeles que assumam' obrigações de
natureza pecu'niá'riã-~in n'on:i.e ·do DiStrito Federal ou de entidade da administração indireta,-incluídas as fundaçõeS.
UI -apreciara legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, nos órgãos e entidades sob sua jurisdição, excetua·
das as nomeações para cargo em comissão
ou de natureza especial e função de confiança, na forma estabelecida no Regimento Interno;
IV_:_ api-eciar, para fins de regiStro, a legalidade das concessões-de aposentadorias, reformas e _pensões, ressalvadas as melhorias
posteriores que não alterem o fundamento
legal do ato concessório;
V- apreciar os atos e procedimentos sobre a arrecadação, renúncia e recolhimento
das receitas e as isenções físcais;
VI -apreciar a regularidade de contratos
e outros procedimentos r~lativos _a operações
de crédito;
. .
VII- promover,,por iniciativa própria ou
do Poder Legislativo, e d~ suas .comissõeS
técnicas ou <_(e inciuérito, auditorias, inclusive
n:i.ediante inspeções de 'natureza contábil, financeira, orçame-ntária, operacional e patrimonial, nos órgãos e entidades sob sua jurisdição;
VIII- prestar as informações solícitadas
pelo Poder Legislativo ou qualquer das suas
comissões, sobre a fiscalização co-çttábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;
IX- apreCíai denúncia sObre a irregularidade ou ilegaJidade de atas sujeitos a seu
controle;
X- decidir sobre consultas fol-muladas
por autoridades competentes, quanto a dúvidas na aplicação de disposições legais e regulamentares concernentes à matéria de sua
competêricia;-na forma estabelecida no Regimenta Interno;
XI- assinar prazo para que o órgão ou
entidade adote as providências necessárias ao
àato cumprimento da lei, sustando, em caso
de__ não atendimento, a _execução do ato im·
pugnado e transmitindo a decisão ao Poder
Legislativo; e
XII- representar ao Poder competente
sobre irregularidade ou abusos verificados.
§ 1" No julgamento das cont~ e na fisca-

lização que lhe compete, 0 Tribunal decidirá
Sobre a legalidade, legitimidade e economi·
cidade dos atas d_e gestão_e das despesas deles
decorrentes, bem como dos atos e procedimentos Iidtatóríos e dos termos de conces-

~a~~~::!~~· t1t~~bã~n~i'o~~~~s~a~~i~.alquer
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§ 4~ Caso nãó se 'efetiVém tais medidas
-no prazo de noventa dias, o Tribunal decidirá
a respeito.
Ari:. 4" Compete, ainda, ao Tribunal de
Contas:
I - elaborar alie'rar Seu Regimento Interno;
11- organizar seu~ serviços e prover-lhes
os cargos, na forma da lei;
,. .
.
. III -conceder licença, férias e ou,tros aias·
tamentos aos Conselheiros, Au-ditores e
membros do Ministério Público juftio áo Tribunal, dependendo de inspenção por- junta
médica a licença para tratamento de saúde
por prazo superior a seis meses;
IV- propor ao Poder Legislativo a ·cria·
ção, transform?-'ão e extinção de cargos, empregos e funções do Quadro e da Tabela de
Pessoal dOS serVfçós' Allxili2res, ·bem-como
a fixação da respectiva remuneração, observados a hierarqll;ia salarial e os limites fixados
no artigo 37, XI, da tonstituiçáo Federal;
V- a iniciãtiva ;de lei em. matériã de sua
competência, inclusive a da sua lei orgâniéa
e alterações;
VI- propor aO Poder Legislaúvo a fixa·
ção dos vencimentos de conselheiros, Auditores e membros do Ministério Público junto
ao Tribunal;
VII- encaminhar ao Poder Executivo
suas propostas para o plano plurianual, ditetrizes orçamentárias e orçamento anuªJ,
aprovadas pelo Plenário e que somente poderão ser alteras pelos órgãos técnicos compe.tentes com a p~évi? audi~ncia do Tri~unal.

e

CAPÍTULO II
Da Jurisdição
Art. 5? O Tribunal de Contas do Distrito

Federal tem ju_rÍsdição própria sobre ás pessoas e matérias sUjeitas ·a sua competência,
a qual compreende:·
I - quem quer que se utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais respondam o Distrito Federal e as entidades de sua
administração indireta, incluídas as funda·
ções, bem como os que, em nome desses,
assumam obrígações de natureza pecuniária;
II- os que derem causa a perda, estrago,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo para o património do Distrito FederaJ ou de entidades da administração indireta, incluídas as fundações;
III - todos qu a nto s, p0r expressa d'Isposição de lei, lhe devam prestar contas;
IV- os dirigentes ou liquidantes das empresas encampadas, sob intervenção ou que
de qualquer modo venham a integrar, provi-

§ z~- A Tesposta~à-coltsulra a que se refere---- s6ria-ou-permanent6mente-;--crpatrimônio--do-~--··-·-·o inciso X deste artigo terá caráter normativo
Distrito Federal ou de outra entidade pública
distrital; e
e constituirá prejulgamento da tese, mas não
do fat" ou caso concreto,
V- os responsáveis por entidades dotadas
de personalidade jurídica de direito prívado
§ 3~ O ato de sustação a que se refere
que recebam contribuições e prestem serviços
de interesse público ou social.
o inciso XI deste artigo, na hipótese de contrato, será praticado diretamente pelo Poder
Art, 6? A jurisdição do Tribunal estenLegislativo, que solicitará, de imediato, ao
de-se aos sucessores dos administradores e
Poder Executivo as medidas cabíveis.
responsáveis até o limite do património trans_-

826 Quarta-feira :i!
ferido, nos termos do
ConstitUição Federal.

_DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
artigos~.

XLV, da

TÍTULO III
Da Organização do Tribunal
CAPÍTULO I
Da Composição

Art. Jn O Tribunal de Contas do Distrito
Federal compõe-se de sete Conselheiros e poderá dividir-se em Câmara<;, por delib~;:ração
da maioria absoluta de seus Conselheiros titulares.
Art. 8? Funciona- junto ao- Tribunal de
Contas o Ministério Público, com funções de
guarda da lei e fiscalização de sua execução.
Art. _9·' O Tribunal de Contas do Distrito

FederaL disporá dos Serviços AuXiliares, destinados à prestação do apoio técnico e administrativo necessário ao exercfcio de sua competência.
CAPÍTULO II
Dos Conselheiros

Art. 10.

Os Conselheiros do-Tribunal de

Contas do Distrito Fei:leral serão nomeados
dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes
requisitos:
I - mais de trinta c cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
I I - idoneidade e reputação ilibada;
III- notórios conhecimentos jurfdicos.
contábeis, económicOs,- fillanceiros ou de administração pública; e
IV- mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que
exija os conhecimentos relacionados no inciso anterior.
Art. 11. Os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Distrito Federal serão escolhidos:
I - três, pelo Govei"illidor do Distrito Federal, sendo dois, alternadamente. dentre
Auditores e membros do Ministério Público
junto ao Tribunal, indicadas por este em lista
trípice, segundo os critérios de antiguidade
e merecimento; e
I I - quatro, pelo Poder Legislativo.
Art. 12. Os ConselheiroS do Trihuriãl de
Contas do Distrito Federai terãõãS- mesmas
gaJI8ntias, prorrogativas, direitos, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e somente poderão aposentar-se
com as vantagens do cargo quando o tiverem
exercido efe.tivamenfe por mús de cinco
anos.
Parágrafo único. Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Distiito Federal gozarão
das seguintes garantias e prerrogativas:
I - vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, observado,
quanto à remuneração, o disposto nos artigos
37, XI, 11, 153, HI e§ 2?, inciso I, da Consti~
tuição Federal; e
I I - aposentadoria, com proventos integrais:
a) facultativa, após trinta anos de serviço;
b) compulsória, aos setenta anos de idade;

e
c) por invali~ez comprovada.

Art. 13. É ,vedada ao Cons!!lheiro.do
Tribunal de_ Contas do Distrito Federal:
I - exercer ~ainda.que em disponibilidade,
outro cargo ou função. salvo um de magistério;
II -exercer cargo técnico ou de direção
de sociedade civil, associação ou fundação,
de qualquer natureza ou finalidade, salvo de
associação de classe e sem remuneração;
III-=- exercer comis.sã.o, remunerada ou
não, inclusive em órgão de controle da administração direta ou indireta, ou_ em concessionária de serviço público;
IV- exercer profissão liberal. emprego
particular ou comércio, bem cQmo participar
de_ sociedade c_omercial, exceto como acionista ou cotista;
V- celebrar contrato_com pessoa jurídica
de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, sociedade instituída e mantida pelo Poder Público
ou empresa concessionária de serviço público
salvo o contrato obedecer a normas uniformes; e
VI- dedicar-se à atividade_ político-partidária.
At;t._I<f.- _NAQ_-poderão 9cupar, siinultaneamente; o àrgo -de Conselheiio parentes
consangüfneos ou afins, na línha ascendente
e na linha colateral até o segundo grau.
Parágrafo único. · A iil.compatibilidade resolve-se:
I - antes da posse, contra o último nomeado; ou contra o mais moço, se nomeados na
mesma data;
I I - depois da posse~ contra o que lhe deu
causa; ou
III -se a ambos imputável, contra o que
-tiVer nienos tempo de exercício no cargo.
Art. 15. Os_ Conselheiros somente perderão seus cargos por efeito de setença judicial transitada em julgado.
Art. 16. Os Conselheiros, em suas ausências _ou im-pedimentos, serão substituídos
pelos Auditores, mediante convocação do
Presidente, observada o ordem de antiguidade no cargo ou, se idêntiCa, a maioi idade.
Parágrafo único. O cargo de Conselheiro, no caso de vacância, será exercido, até
seu provímeil.to, por AuditOr, mediante convocação do Presidente, obedecido o d_isposto
no caput deste _artigo.
CAPÍTULO III
Do Presidente e do Vice-Presidente
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e exercerá as (unções de Corregedor, na forma definida no Regimerito Interrio.
§ 3~ Não _se procederá à eleição-se a vaga
ocorrer nos sessenta dias anteriores ao término do mandato.
§ 4" Considerar-se-á eleito o conselheiro
que alcançar o mínimo de quatro votos, pro,
cedendo-se no.vo escrutínio entre os dois mais
votados, se não obtido aquele número, e dan·
do-se por eleito o que tiver maior número
de votos.
§ 5"- Havendo empate, decidir-se-á pelo
critério de antiguidade no cargo de Conselheiro ou pelo de maior idade.
§ 6" Somente os Conselheiros titulares
podenio parricípar âas eleiçõ_e_s, devendo a
do Presidente Proceder a do Vice-Presidente.
§ 1~ Os Conselheiros em gozo de licença
ou férias, ou ausentes por motivo justificado,
poderão tomar parte_ nas eleições, na forma
estabelecida no Regímento Interno.
§ 8~ O Presidente e o Vice-Presidente
prestarão compromisso na ~essão em que forem eleitos, enúaõdo em exercício a l'! de
janeiro do ano seguinte.
§ 9 Na hipótese de preenchimento de
vaga para complemento de mandato, o Conselheiro eleito entrará em exercido na data
em que prestar o compromisso.
Art, 18. Cõffipeie-ao Presidente, dentre
outras atribuições estabde_cidas no Regimento Interno:
. I - dirigir o Tribunal;
I I - dar posse aos Conselheiros, Auditores. membros do Ministério Público junto ao
Tribunal e dirigente:. das unidades orgânicas
dos Serviços Auxiliares, na forma estabelecida no Regimento Interno;
III -expedir os a tos de nomeação, admissão, exoneração, dispensa, aposentadoria e
outros relativos aos servidores do Quadro e
da Tabela de Pessoal dos Serviços Auxiliares,
os quais serão publicados no Diário Oficial
do Distrito Federal e no Boletim do Tribunal;
IV- diretamente ou por delegação, movimenear os créditos orçamentários próprios e
praticar os atas de administração financeira,
orçamentária e patrimonial necessários ao
funcionamento do Tribunal; e
V -promover a assistência médica e hospitalar aos membros do Plenário.
Parágrafo único. A Presidéncia disporá
de uma Assessoria Técnica e de uma Assessoiía Administrativa, por cujo intermédio serão encaminhadas à sua apreciação ás matérias relativas à<> atividades das lnspetorias e
da Diretoria-Geral, conforme dispuser o Regimento Interno.

Art. 17. O Présidenie e o Vice-Pi-esidente do Tribunal serãO et~itos por seus pares
para- um mandato coincidente como o ano
CAPÍTULO IV
civil, permitida a reJeição por igual período.
Dos Auditores
§ l'! Far-se-á a eleição por escrutínio seArt. -19. Os Audito!es, em número dC:
creto, na primeira quinzena do mês de dezembro, em dia previamente determinado
trés, após aprovação em concurso de provas
pelo Tribunal, ou, em se tratando de vaga
e títulos, serão nomeados pelo Governador
evéf:ttú.ãl~-ria primeira sessão ordinária após
do Distrito Federal, devendo os candidatos
a ocorrência, caso em que o eleito completará
preencher os requisitos exigidos para o cargo
o mandato do antecessor.
de Conselheiro.
Parágrafo único. Somente poderão ins§ 29 O Vice-Presidente substituirá o Pre- sidente em suas ausências e impedimentos
crever-se no concurso público, brasileiro
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maiores de trinta e cinco anos, pOrtadores
de diploma ou provisão correspondente a curso superior de Contabilidade, Direito, Administração ou Economia.
Art. 20. O Auditor, quando em substituição a Conselheiro, terá as garantias, ·as
vencimentos e impedimentos do titular e, no
exercício das demais atribuições da judicatura, os de Juiz ·de Direito_ do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal.
Parágrafo único. O Auditor, não convocado para substituir Conselheiro, presidirá
a instrução dos processos que lhe forem distribufdos, relatando-os com propostas de decisão a ser votada pelos integrantes do Plenário
ou da Câmara.

Art. 21.

O Auditor somente perderá o

cargo por-sentença judicial transitada em julgado, aplicandoMsewlhe as vedações e re5triw
ções previstas nos arts. 13 e 14 desta lei.

CAPÍTULO V
Do Ministério Público
Art. 22. O Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas do Distrito Federal, regido pelos princtpios da unidade, da indiVisibilidade e da independência funcional, compõe-se de um Procurador-Geral e três Procuradores, nomeados pelo Governador do Distrito Federal, dentre brasileiros bacharéis em
Direito.
§ l9 O ingresso no cargo de Procurador
dependerá de aprovação em concurso público
de provas e títulos, observada na nomeação
a ordem de classificaçãO.
§ 2~ O Procurador-Geral será escolhido,
mediante indicação do Tribunal, dentre os
Procuradores, sendo-lhe assegurados vencimentos correspondentes aos do cargo de
Conselheiro do Tribunal.
Art. 23. Compete ao ProcuradorMGeral
junto ao Tribunal, em sua missão de guarda
da lei e fiscalização de sua observância, além
de outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno:
I -promover a defesa da ordem jurídica
requerendo, perante o Tribunal, as medidas
de interesse da Justiça, da Administração e
do Érario;
II - comparecer às sessões e dizer de
direito, verbalmente ou por escrito, em todos
os assuntos sujeitos à deliberação do Tribunal, sendo obrigatória sua audiência nos proM
cesses de tomada ou prestação de contas e
na apreciação dos atas de admissão de pessoal
e de concessão de aposentadorias, reformas
e pensões;
III- promover, junto à Procuradoria
Geral do Distrito Federal ou, quando for o
caso, aos dirigentes de entidades da administração indireta, as medidas necessárias ao arresto de bens e à cobrança judicial de débitos,
na forma dos arts. 55 e 56 desta lei, e
IV- interpor os recursos pennitidos em
lei.
Art. 24. O Procurador-Geral em suas férias, licenças, ausências c impedimentos, será
substituído por Procurador por ele Previamente designado.

Parágrafo úiiiCO.- Na hopótese de vacâncía, funCionãrá--~úé a posse do noVO titular,
o Procurador mais antigO-no cargo,' no serviço
público ou ·de maior idade, nessa ordem.
Art. 25. Aos membros do Ministério Pú_blico junto ao Tribunal de Contas aplicam-se
as disposições pertinentes aos direitos, garantias prerrogativas·, vedações, regime discipli·
nar e forma de investidura previstos na Cons·
tituiçãO Federal e, subsidiariamente, as da
Lei Orgânica do Ministério Público do Distrito Federal.
Art. -26. Aos membros. do Ministério Público é vedado_ o exercício de cargo em comissão ou função de confiança nos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas.
Art. 27. O Ministério Público contará
com o apoio administrativo -e de pessoal dos
Se-rviços Ãuxi1iáres, na fOrma estabelecida no
Regimento Interno.
CAPÍTULO VI
Dos Serviços Auxiliares
Art, 28. Aos Serviços Auxiliares incum·
be a prestação de apoio técnic_o e a execução
dos serviços administratiVos do Tribunal.
Parágrafo único. A organização, atribuições e normas de funcionamento dos Serviços
Auxiliares serão estabelecidas em ato próprio.
Art. 29. Os Serviços Auxiliares disporão
de quadro de pessoal, com estrutura e atribuições definidas em lei ou estabelecidas em ato
regulamentar do Tribunal.
Art. 30. Os cargos de provimento em co-·
missão e as fun-ções de confiança do Tribunal
serão ocupados preferencialmente por servidores do Quadro ou da Tabela de Pessoal
de seus Serviços Auxiliares.

Quarta-feira 21

827

VI -relatório sobre as atividades goM
vernamentais no exercício, acompanhado de
elementos contábeis e estatísticos que permitam a análise dos resultados dos programas
de trabalho; e
VII- relatório do controle interno com
avaliação dos resultados quanto à eficácia e
eficiência da gestão orçamentária, financeira,
contábit e patrimonial dos órgãos e entidades
da administração do Dístrít~ F~~eral.
CAPÍTULO II
Do Dever de Prestar Contas
Art. 32. Estão sujeitas a tomada ou prestação de contas e somente por decisão do
Tribunal de Conta<; do Distrito Federal poderão ser liberadas de sua responsabilidade as
pessoas indicadas no art. 5~', I a V, desta lei.
CAPÍTULO III
Das Contas dos Administradores
'e Demais Respon~veis

Art. 33. As tOmadas-de contas anuais dos
Administnldores e demais responsáveis das
unidades administrativas do Distrito Federal
s.Úão organizadas, obserVando-se as peculiãridades de cada caso, com os seguintes elementos, dentre outros definidos em ato do
Tribunal:
I - relatório conclusivo do organizador
das contas;
I I - relatório anual das atividades, firmado pelo administrador ou ordenador de despesas;
III- demonstrações financeiras, patrimoniais e de execuçãô orçamentária, a companhadas, quando for o caso, de termos de conferência de valores, inventários físicos e extratos ou memorandos bancários;
TÍTULO IV
IV- pronunciamento conclusivo do órgão
Das Contas
de_ contabilidade;
CAPÍTULO I
V- relatório de controle interno sobre a
Das Contas do Governador
eficácia e eficiência da gestão orçamentária,
do Distrito Federal
financeira, contábil e patrimonial;
Art. 31. O Tribunal de Contas fará relaVI- relatório e certifiCado de auditoria,
tório analítico e emitirá parecer prévio-sobre
emitidos pelo órgão próprio da administraas contas anuais do Governador, no prazo
ção; e
VII- pronunciamento·condusivo sobre a
de sessenta dias, contados de seu recebimenregularidade das contas, emitido por autorito.
Parágrafo único. AS contas conterão badade competente para a supervisão setorial,
sicamente, os seguintes elementos:
com indicação, n_o caso de irregularidade, das
I - balanços gerais do Distrito Federal
providências adotadas para o resguardo do
e demonstrações_ referentes ao 'exercício fiinteresse público.
nanceiro, nos termos da legislação aplicável;
Art. 34. As prestaç-ões de contas anuais
dos dirigentes das entidades da administração
I I - balanço consolidado dos resultados
indireta, incluídas as fundações, deverão
da administraÇão direta e das entidades da
administração indireta, incluídas as fundaw
constituir-se dos seguintes elementos:
ções;
I - relatório do organizador do processo;
III- demonstração de execução do or~
II- relatório anual das atividades da enti·
çamento-programa conforme classificação , dade, firmado pelo administrador ou pela
constante da lei orçamentária;
diretoria, conforme o caso;
IV- demonstração da execução físicoIII- balanços e demais demonstrações fifinanceira dos programas de trabalho, em nínanceiras exigidos péla legislação aplicável
vel de projetes, com a indicação-dos recursos
à entidade;
aplicados ano a ano e do estágio de impleIV - cópia do orçamento do exercício e
mentação de cada um;
das respectivas alterações, acompanhada do
V- demonstrativo pormenorizado da demonstrativo de sua execução;
composição da dívida pública interna e exterV- pronunciamentos ou pareceres conna, inclusive por fontes e usos;
clusivos do Conselho Deliberativo, Conselho
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de Administração, Conselho.Fiscat, ou órgãos equivalentes;

VI- cópia se for o -caso, da ata da assembléia geral de acionistas ou da reunião de
quotistas em que se deu a apreciação conclusiva das contas;
VII- notas explicativas, quadros analíticos ou demonstrações contábeis, necessários
ao esclarecimento da situação patrimonial e
dos resultados do exercício;
VIII- relatóriO dá confro!e interno sobre
a eficáciacda'geStão orÇani.en't.ária, financeit3,
contá bit e patrimonfal da .entidade;
,
IX- relatório- e cérl:ilicado de auditotia
expedidos pelo órgão próprio da Administração;
·' · · ·
X-pt'onuncianknt6 CdnC!usiVo sobre- ã"s
contas, firmado pelo titular de Secretarii'l a
que estiver vinculada a entidade; e
XI- outros elementos. defiriidos em ato
do Tribunal.

Art. 35. Aqueles qtie, por ação ou omissão, derem causa a perda, subtração, ou estrago ou extravio de bens ou va_lores pertencentes_ao Distrito Federal~ ou sob sua guarda,
bem como de entidade da adminístraçáo indireta, incluídas as fundações,_ responderão,
perante o Tribunal, pelo ressarcimento_ do
prejuízo. _
§ 1~ Ocorrendo qualquer dos faros ind.icados neste artigo ou irregularidade de qúe
resulte prejuízo patrimonial a autoridade
competente, sob pena de _responsabilidade
solidária, deverá, no praza: de dez dias, comunicar o fato ao Tribunal é instaurar tomada
de contas especial, sem embargo dos procedimentos administrativos ou disciplinares cabíveis. __
§ 2~ A forma de organização e a:pteciação das tomadas de contas especiais, inclusive
quanto aos seus elementos constitutivos, será
estabelecida pelo Tribunal, em ato próprio,
§ 3~' A tomada de coritas especial será encaminhada ao Tribunal para julgamento se
o dano de valor igual ou superior ao fixado
para esse efeito pelo TribUnal, em cada ano
civil, na forma estabelecida no Regimento
Interno.
- -·
§ 4~ Na hipótese de o prejuízo ser infe·
rio r ao valor referido no parágrafo anterior,
a tomada de contas espcial será:
I - relacionada e trimestralmente encaminhada ao tribunal, com indicação das provi·
dências administrativas adotadas, para julgamento na forma definida no Regimento Interno;e
I I - mantida no órgão próprio da administração pelo período de cinco anos, para exame pelo controle interno e externo.
Art. 36. As tomadas e prestação de contas serão encaminhadas ao Tribunal nos prazos fixados no Regimento Interno.
Art. _37. As contas serão consideradas
iliquidáveis quando houver comprovação de
caso fortuito ou força maior que impeça sua
avaliação.
§ 19 Consideradas as contas iliquidáveis,
o Tribunal ordenará seu trartcamento c conseQüente arquivamento, podenqo, no prazo

de cínco ·anos, ·se _so"brevierem dpcumentos
com eficácia sobre _a prova produzida, resta~
belecer: o curso do processo.
§ 2~ Transcorrido esse praz()_,_ sem nova
decisão; as contas serão consideradas encerradas ..

TITULO V
Da Fiscalização e do Julgamento

CAPÍtULO I
pa Flscaifzação .em Geral
Art. 38. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial será exercida sobre os órgãos e entidades
sob a jurisdição do Tribunal, para verificar
__ a legalidade, ligitimidade e economicidade
dos atos e fatos administrativos, inclusive
aplicação de subvenções, renúncia de receitas
e isenção fiscal, bem como para prestar ao
Poder Legislativo o auXI1io que este solicitar
para o desempenho do controle externo a
seu cargo:
-- :Art. 39. Para assegurar a eficácia do controle e instruir o julgamento das cont?s, o
Tribunal fiscalizará os atas de que resultem
receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sUJeiTOS à- sua jurisdição, competindolhe_. em especial:
I - tomar conhecimento, pela publicação
no Diário Oficial do Distrito Federal ou por
outro melo estabelecido no Regimento Interno:
a) das leis relativas ao plano plurianual,
às diretrizes orçamentárias, ao orçamento
anual e ã abertura de créditos adicionais; e
b) dos atas referidos no artigo anterior edi·
tais de licitação, contratos, inclusive administrativos, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congéneres;
I I - realizar, por iniciativa própria, as inspeções e auditorias previstas no artigo 3~>, VII,
desta lei; -e
III- fiscalizar, ria forma estabelecida no
RegimentO Interno, a aplícação de quaisquer
recursos repassados pela União, ao Distrito
Federal, inclusive mediante convênio, acordo, ajuste _ÇIU outros instrumentos _çongêne·
res, sem prejuízo do disposto no artigo 71,
VI, da Constituição Federal.
§ to As inspeções e auditorias de que trata este artigo serão regulamentadas no Regi~
menta Interno e realizadas por servidores dos
Serviços Auxiliares do Tribunal ou, excepcional e subsidiariamente, mediante contrato, por empresas ou auditores especializados,
sob a coordenação dos referidos servidores.
§ z~ O Tribunal comunicará às autoridades competentes dos Podere_s Legislativo e
Executivo o resultado das inspeções e audito·
rias que realizar, para as medidas saneadoras
das impropriedades e faltas apontadas.
Art. 40, O Tribunal disporá, em ato próprio, sobre as auditorias, inspeções e remessa
de documentos e informações necessários ao
controle_ externo de sua comp_etência.
§ lo. Nenhum processo, documento ou
informação poderá ser sonegado ao Tribunal
em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto.

§ 29 O Tribunal, se for o caso, assinará
prazo para a apresentação dos elementos so~
negados, comunicando o fato à autoridade
competente.
§ 3~> Vencido o prazo e não cumprida a
~xigência# sujeitar-se-ão os responsáveis à
sanção prevista rio artigo 53, V, desta lei.
Art. 41. Os resporisáveis pelo controle
interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilcgãlidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Distrito
Federal, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 1~ Na conilúlicação ao Tribunal, oresponsável indicará as providências adotadas,
inclusive para o ressarcimento do dano.
__ § _zo . A ausência da comunicação -prevista
neste artigo, sujeitará o responsável às sanções do artigo 53, além da responsabilidade
solidária.
Art. 42. As denúncias encaminhadas ao
Tribunal deverão versar sobre irregularidade
oU ilegalidade praticadas por administrador
ou responsável sujeito ã sua jurisdição.
§ 1~ Enquanto não proferida decisão definitiva sobre o objeto da denúncia, será dado
tratamento sigiloso ao respectivo processo.
§ 2~ Concluída a apuração, o Tribunal
decidirá quanto à manutenção do sigilo relativamente ao objeto e à autoria da denúncia.
§ 3o O Regimento Interno disporá sobre
os requisitos e a tramitação do processo de
denúncia, ao qual poderá dar-se priOridade
em tunção da gravidade do fato denunciado
e das provas ou indícios anexados.
Art. 43. Os atos relativos a despesas de
natureza sigilosa serão, com esse caráter, examinados pelo Tribunal, que poderá, à vista
das demonstrações recebidas, ordenar a verificação in loco dos correspondentes documentos comprobatórios, na forma estabelecida
no Regimento Interno.
Da

CAPÍTULO II
por Iniciativa do Legislativo

Fisc_a~ização

Art. 44. O Tribunal de Contas:
I - realizará, por iniciativa do Legislativo,
de suas comissões técnicas ou de inquérito,
ínspeções ou auditorias de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nos órgãos e entidades sujeitos à sua
juriSdiÇão~-e

I I - prestará as informações solicitadas
pelo Legislativo ou por qualquer de suas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre os resultados de inspeções e auditoria realizadas.

CAPÍTULO III
Da Fiscalização dos Atos
Sujeitos a Registro
Art. 45. O Tribunal de Contas apreciará, para fins de registro, a legalidade dos a tos
de:
I - admissão de pessoal, a qualquer título,
nos órgãos e entidades sob sua jurisdição,
excetuadas as nomeações para cargos em comissão; e
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II- concessão de aposentadoria, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal
do ato concessório.
§ 1" Os atos a que se refere este arfigo
serão apreciados pelo Tribunal, na forma estabelecida no RegimentO Interno.
§ 2" O Tribunal não conhecerá de requerimento que tenha por objetivo a expedição
de quaisquer dos atos a que se refere este
artigo.

CAPÍTULO IV
Do Julgamento

Art. 46.

O julgamento consiste em esta-

belecer se as contas são regulares, regulares
com ressalva ou irregulares, assegurando-se
ao responsável ampla defesa,
Art. 47. O Tribunal de Contas:
I - julgará as contas das pessoa" indicadas
nos artigos 3\', II, e 5";
II- fixará, à revelia, com base nos registras contábeis ou outro gênero de prova, o
débito dos responsáveis que em tempo não
houverem apresentado suas_contas, nem restituído as importâncias, bens ou valores em
seu poder, na forma definida no Regimento
Interno; e
III -julgará os recursos às suas decisões,
interpostos pela parte interessada ou pelo Ministério Público, naJorrria e nos prazos definidos nesta lei.
Art. 48. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem a exatidão dos demonstrativos financeiios ou contábeis e a legalidade, legitimidade=e economicidade dos a tos de gestão;
I I - regulares com ressalvas, quando revelarem omissão, impropriedade contábil ou falhas de caráter formal que não representem
prejuízo ou perigo de dano patrimonial, valendo as ressalvas com determinação para
·que o responsável, ou seu sucessor, adote
providências para as correções necessárias;

ou
III- irregulares, quando comprovada
qualquer das seguintes ocorrências:
a) omissão ao dever de prestar contas;
b) grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;
c) injustificado dano decorrente de ato de
gestão ilegítimo ou antieconómico;
d) desfalque, desvio de dinheiros, bens ou
valores públi"cos.
Parágrafo úriico. O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação
de que o responsável tenha tido ciência, feita
em processo de tomada ou prestação de contas.
Art. 49. Sempre que houver indício ou
configuração de alcance ou dano ao património público, o Tribunal ordenará a citação
do responsável para, no prazo que fixar, apresentar defesa.
§ 19 Tratando-se de débito resultante de
dano causado a bem patrimonial do Distrito
Federal ou de qualquer entidade jurisdicionada, o Tribunal decidirá pela reposição in

natura ou por indenização em valor pecuniário, a ser calculado com base no valor de
mercado, na forma disposta no Regimento
Interno.
§ 29 Falecido o responsável, o Tribunal
ordenará a notificaçãO do cônjuge supérstite
e dos herdeiros, e, evidenciada a sucessão
na responsabilidade pelo ressarcimento, ordenar~_$tJ.a citação, bem como dos co-responsáveis por caução _ou sÇgU.ro.
§ 3~ Se a defesa comprovar a inexistência
do débito, o Tribunal julgará regulares as
contas.
§ 4~ Não oferecida defesa no prazo estabelecido, ou sendo ela destituída de funda~
menta, o Ttibunal haverá como configurado
o débito~ arbitrando-lhe o valor com -base
nos elementos de que _dispuser.
Art. 30. JUlg-ado é"nlàéblto; será"_ 'o res~
ponsável notificado para, em trinta dias, recolher a importância devida, observado o disposto no artigo 57 desta lei.'
Art. 51. Ãs-deCisões Condenaiárias de
responsáVel em débito e as inultas-imPostas
pelo Tribunal torD.ain a dívida líquida_e certa
e têm eficácia de título executivo bastante
para a cobrança judicial.
§ 1~ As decisões de que trata este artig_o
serão formalizadas por· acórdão, publicado
no Diário Oficial do Distrito Federal, e servirão de fundamento para que a autoridade
competente aplique a sanção prevista no §
1\' do artigo-53 desta lei.
§ 29 Em se- tratando d,e respOnsáVel perante entidade pública, com personalidade
jurídica, a reposição do bem ou o recolhimento do débito se fará ã própria entidade,
no prazo de trinta dias.

Quarta-feira 21

829

§ to FiCai'á sujeitO à multa prevista neste
artigo quem deixar de dar cumprimento a
decisão. da Tribunal, salvo motivo justificado.
§ 29 No caso de extinção do Maior Valor
de Referência, enquanto não for fixado por
lei outro valor unitário para substituí~lo, o
Tribunal estabelecerá parâmetro a ser utili~
zado para o cálculo da multa de que trata
este ~rtigo.

- Art. 54. Ao reSponsável cujaS Contas forem julgadas irregulares, poderá o Tribunal
de Contas de Distrito Federal, por maioria
_de cinco sétimos dos seus membroS, aplkar,
cumulativamente com as sanções previstas
nesta lei, a de inabilitação para o exercício
de cargo em comissão ou de função de confiança na AdministraçãO do Distrito Federal,
por-prazo não superior a cinco anos, bem
como, no caso de servidor, a pena de demis~
são, na forma da lei, comunicarido~se a decisão à autoridade competente para a efetivação da medida.
Art. 55. 0.-Tribunal podúá, por inter-rilédio do Ministério Público, provocar junto
à Procuradoria-Geral do DistritO Federal ou,
conforme o caso, dos dirigentes-dasentidades
da administração indireta, incluídas as fundações, medidas tendentes ao arresto dos bens
dos responsáveis julgil.dos em débito, devendo ser, também, ouvido quanto à liberação
dos bens arrestados e à sua restituição.
TITuLO VIl
Da Execução das Decisões e
dos Recursos

CAPÍTULO I
Da Execução das Decisões

Art. 56. Findo o prazo a que se refere o
art. 5?, poderá o Tribunal:
I - ordenar a liquidação administrativa da
fiança ou caução, se houver;
Art. 52. O Tribunal de Contas do Distrito Federal poderá aplicar multa de até cem · II- determinar o des-COnto integral ou
parcelado do débito nos vencimentos, salápor cento do valor do dano causado ao Erário
rios ou proventos do responsável;
ou ao património do Distrito Federal ou de
III- expedir ao Procurador-Geral do Dissuas entidades de -adiniriistração iDdireta, intrit_o Federal, por intermédio do M_in_istér~o
cluídas as fundações.
Público junto ·ao Tribunal, cópia auteriticada
Parágrafo único. - O débito decorrente da
do acó~d~o, acompanhada da documentação
multa de que trãta este artigo será atUalizado
necessária à execução da dívida; e
monetariamente até ã- vé-speia do efetivo reIV -determinar o arquivamento do procolhimento.
cesso, c]Uã-ndo os- custos da cobrallça forem
Art. 53. O Tribunal poderá aplicar mulsuperiores aoS do ressarcimento, s_em canceta de até mil veze_s o Maior Valor de Refelamento do débito, a cujo pagamento contirência aos responsáveis por:
nuará obrigado(o devedor, para fazer jus à
I - contas julgadas irregulares de que não
quitação.
-- ~ resulte débito;
Parágrafo único. Tratando-se de_ autarII -ato praticado com grave infração de
quia, empresa pública, sociedade de econonorma legal ou regulamentar;
mia mista ou fundação, os documentos referi~
III- não cumprimento, no. prazo fixado,
sem causa justificada, de diligência ou deci- . dos no inciso III deste artigo poderão ser
remetidos diretamente à entidade,_ que pfosão do Tribunal;
moverá a execução da dívida.
IV- obstrução ao livre exercido das insArt. 57. Sobre as. importâncias dos débipeções e auditorias determinadas;
tos declarados em acórdão do Tribunal serão
V -sonegação de processo, documento
cobrados juros de mora de 1% (um porcento)
ou informação em inspeções realizadas pelo
ao mês e correção monetária, observados os
Tribunal ou obstrução ao livre exercício das.
seguintes critérios:
inspeções; ou
I - quando se tratar de importância retida,
VI- reincidência n_o des_cumprimento de
a correção monetária e os juros incidirão ~
determinação do Tribunal.

TÍTULO VI
Das Sanções
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partir do dia seguinte à data em que deveria
ter ~ido recolhida;

II- quando se tratar de sonegação ou alcance, a incidência de co.rreção monetária e
juros correrá a partir da data em que se defi·
nir a responsabilidade.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso
II deste artigo:
a) comprovado que o evento decorreu de
ato doloso, a data será a do próprio evento;

ou
b) desconhecida essa data!_ a c!J'rreção e
os juros paSsarão a flúir do término do período a que se referir a prestação ou tomada
de contas onde se houver apurado o débito.
CAPÍTULO II
Dos Recursos

Art. 58. Das decisõeS do Tribunal caberão os seguintes recursos:
I - reconsideração;
II- embargos; e
III- revisão.
Are. 59. O pedido de reconsideração,
que terá efeito suspensivo, poderá ser formulado, uma única vez. pelo interessado, por
autoridade responsável, ou pelo Ministério
Público jurúO ao Tribunal, no prazo de quinze
dias do conhecimento ou da publicação da
decisão no Diário Ofictal dó Distrito Federal.
Art. 60. Os embargos, infringentes ou
de declaração, poderão ser opostos pelo res~
ponsávcl ou pelo representante do M.inistério
Público, dentro de_ dez dias da publicação
oficial da decis<Ío ou di intimação do responsável.
§ 1" Os embargos infringentes somente
serão admitidos quando não for unânime a
decisão ou quando fundados JI3 prova do pa~
gamento ou quitação da quantia ffxilaã coinO
alcance; os de declaração, quando houver
ponto omisso, abscuro. duvidos-o-ou contraditório na decisão.
§ 2" Instruídos os embargos e ouvido o
Ministério Público, serão presentes ao TribuR
na!, que os julgará, rejeitados in limine, prosseguirRse-á na e:xecução da decisão; providos,
no todo ou em parte, reforma-se-á a decisão
embargada.
§ 3°' Os embargos suspendem os prazos
para o cumprimento da aecisão embargada
e para a interposição dos recursos previstos
no art. 58, I e III, desta lei.
ArL 61. Da decisão-que julgar em defini·
tivo as contas caberá recurso de revisão, interposto pelo responsável, seus herdeiros, suR
cessares ou pelo Ministéri<? Público, dentro
de cinco anos da publicação da decisão, o
qual se fundará:
I - em erro de cálculo nas contas~
I I - cm demonstração finaáceira inexata
ou contraditória;
li!- em falsidade ou ineffcácia de documentos em que se tenha baseada a decisão;
IV- na comprovação de antecipada líquidação do débito a que foi condenado o responsável;
V - na supe_rveniéncia de documentos
com efiCácíã sõb!e a proVa produzida e capazes_de elidir os fundamentos da decisão; e

VI- na errónea identificação ou indivi-d_ualizaçáo do responsável.
Parágrafo único. Recebido, o pedido de
reVisão,_sem efeito suspensivo, será instruído
desde logo e, após audiência do Ministério
Público, submeti~o ao Tribunal.
Art. 62. As dedsões do Tribunal, em
matéria de sua competência, têm força declaratória e constitutiva_ e obrigam a administração ao seu ctimprimento, sob pena deresponsabilidade.
Art. 63. O Tribunal, à vista de requeritr.ento da parte interessada, poderá deferir,
em qualquer fase do processo, o depósito do
valor atualizado do débito apurado, ou o seu
recolhimento parcelado, na forma estabelecida no Regimento Interno.
~ _lP O depó_~íto de que trata este artigo,
suJeito a correção monetária mensil, será
efetuado no estabelecimento de..crédito ofici_al do Distrito Fed•ÚaJ, em conta vinculada,
em nome do órgão ou entidade en"olvido,
dependendo seu levantamento de expressa
autoríz!lç~o do Tribunal, que indicará orespectiVO beneficiário.
- §-2~ o_ pedido -dC parcelamento implica
confissão da dívida apurada e a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o
venciriiento antecipado do saldo devedor.
§ 39 Deferido o parcelamento, o proces-SO .será baixado à unidade competente para
as medidas cabíveis.
Art. 64. A citação, a audiência ou a notificação far-se-á:
I - mediante ciência do responsável ou do
interessado, na forma estabelecida no Regimento Interno;
l l - pelo correio, em carta registrada, com
aviso de recebimento;
ill- por edital publicado no Diário Oficial da União e do Distrito Federal, quando
o destinatário não for localizado.
§ 1" A comunicação da rejeição dos fundamentos da defesa ou justificativa apresentada será transmitida ao interessado, na forma previs)a no Regimento Interno.
§ 2" E assegurado aos diretamente inte_ressados ou a seus representantes credenciados amplo exame dos autos no Tribunal, bem
como o fornecimento de cópias xerografadas
de partes do processo, desde que requeridas
e recolhidas as taxas previstas na legislação.
Ál"t. 65.- Os pra:Z~os estabelecidos nesta
lei contam-se da data:
1- do recebimento pelo responsável ou
interessado:
a) da citação ou da comunicação de au·
diência;
~) da c_omu~!cação de rejeição dos fu-nda·
mentos de defesa ou justificativa; ou
c) da notificação.
_II- da publicação de edital no Diário OfiJ
dai da União e do Distrito Federal, quando,
nos casos indicados no inciso anterior, o inte·
ressado não for localizado, e
III- nos demais casos, salvo disposição
legal expressa em contrário, da publicação
da decisão ou do acórdão no Diário 0/LCial
do Distrito FederaL
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TÍTULO VIII
Das Disposições Gerais
e Transitórias

. CAPÍTULO I
Das ~isposições Ge~ais
Art. 66. _ O Tribunal de Contas encaminhará ao Poder Legislativo do Distrito Federal, trimestral e _anualmente, o relatório de
suas atividades.
Parágrafo único. No relatório anual, o
Tribunal apresentará análise da evolução dos
custos do controle e de sua eficiência; dicácia
e economicidade,
Are ô7. O Regimento Interno do Tribu·
nal somente poderá ser aprovado ou alterado
pela maioria absoluta de seus Conselheiros
titulares.
Art. 08-.- ~ bBoletim -do Trlbunal de Contas é considerado órgão oficial.
Art. 69.
Relator presidirá a instrução
do processo,_~e_terminando, mediante despa·
cho singlllar, por sua iniciativa, provocação
da instrução ou do Ministério Público, a ado·
ção das providências necessárias ao sanea·
mento preliminar dos autos, por prazo não
superior a sessenta dias, após o que submeterá o processo ao Plenário ou Câmara respectiva, para decisão.
Art. 70. Os Conselheiros, Auditores e
membros do Ministério Público, após um ano
de exercício,_ terão direito a férias anuais de
sess-enta dias, cuja conces!!ãO dependerá da
manutenção do quórum nas sessões.
Art. 71. É vedado aos Conselheiros, Auditores e membros do Ministério Público intervir em julgamento e apreciação de matéria
que·en:volva interesse próprio ou de parentes
até segundo grau, inclusive, consagüíneo ou
afim, aplicando-se-lhes os impedimentos e
suspeições previstos em lei.

_o

Art. 72. Q_Tribunal fixará, no Regimento Interno, o período de funcíonamento das
sessões e os intervalos de recesso, sem interrupç-J.o das atividades dos Serviços Auxiliares.
CAL'fTtiLO U
Das Disposições Transitórias

Ar!:. 73~ _Aos COnselheiros do Tribunal
de Contas que, à data da promulgação da
Constituição Federal de 1988, preenchiam os
requisitos para aposentar-se com as vanta·
gens do cargo, não se aplica a ressalva prevista no caput do art. 12 Pesta lei.
Art. _74. As- duas primeiras vagas de
Conselheiro que vierem a ocorrer no Tribunal serão as referidas no inciso 1 do art. 11
desta lei, recaindo a escolha, pela ordem,
_ em Auditor e. membro do Ministério Público,
sendo a terceira de livre indicação do Governador do Distrito Federal.
Art. 75. Enquanto não instalada a Câmara Legislativa do Distrito Federal, suas
atribuições serão exercidas pelo Senado Fe-dera!, inclusive as previstas nos arts. 72 e
73_da Constituição Federal.
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Art. 76. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 77. Revogam-se as disposições em
contrário, em especial, a Lei O'·' 5.538, de 22
de novembro de 1968.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Votação, em globo, das Emendas n"' 1

e 2.
Os Srs. Senadores que as -aprOvam, queiram permanecer-sentados. (Pausa.)
Aprovadas as emendas.
A matéria vai ã ComiSsãO- DTretora, para
a redação finaL
São as seguintes as emendas aprovadas
EMENDA N•l-DF
Dê-se ao art. 10 do Projeto de Lei do D.F.
n" 1, de 1990, a seguinte redação:
"Art. lO. Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal serão nomeados pelo Governador do Distrito Federal dentre brasíleiros que satisfaçam os seguintes requisitos: ............ .
EMENDA N• 2-DF
Dé-se ao -inciso I, do are. 11, a seguinte
redação:

Alagoas, Bahia, Ce~rá; Maranhão, Paraíba,
Pernambuc9 e Sergipe.
~ .
Em ExpoSição de Motivos datada de 22
de março de 19_90, o Senhor Miriistro da Fa~
zenda informa o Chefe do Poder Executivo
que ao projeto foi considerado prioritário para o desenvolvimento do País pela Secretaria
de Planejamento da Presidência da Rep_ública, nos termos dodisposto no art. 4'' do Decreto-Lei n" 1.312/74.
O empréstimo pretendido obedece às seguint_es condições financ(!iras básicas:
a) Credoi': BancO Internacional de Re~
construção e Desenvolvimento (Banco Mundial);
b) Valor: US$ 2.67,000;000.00 (duzentos e
sessenta e sete milhões de dólares norte-americanos);
c) Juros: calculados à taxa de 0,5% a. a.
acima do custo de captação de recursos pelo
banco, apurado no semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivados semestralmente, em 15 de maio e 15 de novembro de cad1,t ano;
d) Amortização: em 20 prestações semestrais iguais e consecutivas, no valor de US$
13,350~000.00 (treze milhões trezentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) vencendo~se a primeira em 15.05.1995 e a última
em 15.11.2004; e) Comissão de Compromisso:

.. Art.ll. ................................... ..
1- TrCs, pelo Governador do Distrito Federal, com a aprovação da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, sendo
dois, alternadamente ao Tribunal, indi.:
cactos por este em lista tríplice, segundo
os critérios de antigüidade e merecimento."

0,75% a.a
sobre os saldos do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente juntamente
com os juros. Excepecionalmente até
30.06.9D tal comissão está fixada em 0,25%

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarnelioT
- Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Vai-se paSSai, 3gor3., ã apreciUÇào do Requerimento n" 43, de 1990, de urgência, lido
no Expediente, para a Mensagem n·• 81, de
1990, relativa a pleito da União.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
Aprovado.
Aprovado-o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, que depende de parecer
da Comissão de Assuntos Econômicos.
Solicito ao nobre Senador Mauro Benevides o parecer sobre a matéria.

Embora o pedido não esteja instruído com
os elementos de que trata o art. 4", § 3?, da
Resolução n~ 96, de 1989, com' a qual o Senado Federal discipliiio_u_ SUa COinpetênCfa privativa em matéria de_ operações de crédito
externo de interesse da União (C.F., art. 52,
V), parece-nos possível" SeU eXame por esta
Casa Legislativa, considerando tratar-se de
uma das primeiras operações de crédito externo apreciadas pelo s-enado Federal neste
exercício e que, no caso em apreço, a falha
poderá ser sanada quando do cumprimento,
pelo Poder Executivo, da exigência contida
no art. s~ da meSmaresõTuçãri.- Assim, em face da enonne importância de
que se- refere o projeto em questão somos
pelo pelo acolhimento do pedido nos termos
do seguinte:
-

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para emitir parecer) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores: _o Senhor Presidente da República, nos termos do art. 52, V,_da Consti·
tuição Federal, solícita seja a República Federativa do Brasil, através do Ministério da
Saúde, autorizada a contratar operação de
crédito externo no valor de US$
267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete
milhões de dólares norte-americanos) com o·
Banco Internacional de Reconstrução e De-·
senvolvimento, destinada ao financiament<J
parcial do Projeto de Ações Básicas de Saúde
no Nordeste Rural -Fase II, a ser executado
pelo Ministério da Saúde e pelos Estados de

a. a.
f) De_sembol:;os: poderão ser efetuados até

30.06.96.

. -

21

831-

mos do ar!. 52, inciso V, da Constituição Federal e do art. 3" da Resotuç-<l:o n'' 94, de
15 de dezembro de 1989, do Senado Federal,
a contratar operação de crédito externo, no
valor deUS$ 267,000,000.00 (duzentos e sessenta e Sete milhões de dólares norte~ame
ricanos) junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, para o financiamento parcial do Projeto de Ações Básicas
de_ Saúde no Nordeste Rural - Fase II, a
ser executado pelo Ministério da Saúde e pe~
lOs Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paratba, Pernambuco sergipe.

e

Art. 2" A operação de que trata o art.
- v·ooCdecerá -as --seguinte:; condiç?es financeiras básicas:
a) Credor: Banco Internacional de Re~
cons.truçãü e Desenvolvimento (BancP Mundial);
b) Valor: US$267.000,000.00 (duzentos e
sessenta e sete milhões de dó!arCs norte-americanos);
c) juros: calculados à taxa de 0,5% a.a.
acima do custo de captaç~io de recursos pelo
banco, apurado no semestre anterior aos n!spectivos pagamentos, a serem eletivados semestralmente, em 15 de maio e 15 de novembro de cada ano;

- d) Amortização: em 20 prestações semestrais iguais ,e consecutivas, no ·valor de US$
13,350,000.00 (treze milhõt::-s, trezentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) venCendo-se a primeira em 15~5-1995 e a última
em

15-11-2004;

e) Comiss_ão_de Compromisso: 0,75% a.a.

s_obre os saldos do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente juntamente
com _os juros. ~xcepcionalment~ até 30-6~90
tal comisSãd está fiXada eni o;25% a.a.;
f) Desembolsos: poderão ser efetuados até

30-6-96.
Art. 3"

Esta resolução vigorará pelo pra-

zo de 72 (setenta e dois) meses, a contar da
data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em
contrário.
É o parecer, Sr. Presidente.

-0 SR. PRESIDEI\j'TE (Nelson Carneiro)
-Completada a instrução da matéria, passa-s_e à_ discussão d_o projeto, em turno único.
PROJETO DE RESOLUÇÁO
Não havendo quem peça a palavra, encerro
N• 13, DE 1990
a discussão.
Em votação.
Autoriza o Governo da Unilio, através
do Ministério da Saúde, a-contratar ope- ·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
ração de crédito externo no valor de US$
permanecer sentados. (Pausa.)
267,000,000.00 (duzent<Js e sessenta e sete
Aprovado.
milhões de dólares norte-americanos),
A matéria vai à Comissão Dirctora para
junto ao Banco Inter_na_cio_n,al de Reçons_redação final.
trução e DeSeiivolvimento.

O Senado Federal resolve:
_ Ar.t. l'~ É_ Q Governo da União, através
do MiniStério da Saúde, autorizando, nos ter-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, redação final que será lida
pelo Sr. 19 Secretário.
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13",350,000.00 -(tiezentos milhÕes e. treze~tos

seguinte

PARECER N• 42, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
n• 13, de 1990.

A Comissão Diretora apreSenta a redação
final do Projeto de Resolução_ n~ 13, de 1990,

que autoriza o Governo da União, atrav~s
do Ministério da Saúde, a contratar operaçao

de crédito externo no valor de US$
267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete
milhões de dólares americanos).
Sala de Reuniões da ComisSão~ 20 de março de 1990. ~ Nelson Carneiro, Presidente
- Nabor Júnior, Relator- Pompeu de Sousa, Antônio Luiz Maya

ANEXO AO PARECER N• 42, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
n• 13, de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu
, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regiinento Interno, pro#
mulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1990

Autoriza o Governo da União, através

do Ministério da Saúde, a contratar opew
ração de crédito externo no valor de US$

267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete
milhões de diSiares americanos), junto ao
Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento (Banco Mundial).

O Senado Federal resoJvc:
Art. 1~ É o Governo da União, através
do Ministério da Saúde, autOrizado, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal e do art. 39 da _Resolução n~_ 94, de
15 de dezembro de !989~ dO Senado Federal,
a contratar operação de crédito externo, no
valor deUS$ 267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete milhões de d6lares americanos)
junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento _(Banco Mund~al), para o financiamento pafciaf do ProJeto de
Ações Básicas de Saúde do_ Nordeste Rural
- tzase II, a ser executado pelo Ministé~io
da Saúde e pelos Estados de A]agoas, Bah1a,
Ceará, Maranhão, Paraíba,_ Pernambuc~ e
Sergipe.
Art. 2~ A operação de que trata o art.
1~ obedecerá às seguintes condições financeiras básicas;
a) Credor: Banco filtefD.ãCional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial);
b) Valor: US$ 267,000,000.00 (duzentos e
sessenta e sete milhões de dólares americanos):
c) Juros: Calculados à taxa de 0,5% a.a.
acima do custo de captação de recursos pelo
Banco, apurado no semestre anteri~r aos respectivos pagamentos, a serem efetJ.vados semestralmente, em 15 de maio e 15 de novembro de cada ano~
d) Amortização: em 2:0 presta~es ~mes~
trais iguais e conSecutiVaS; no valor de US$

e cinqüenta mil dólares americanos) vencen·
do-se a primeira em 15 de maio de 1995 e
a última em 15 de novembro de 2004;
e) Comissão de Compromisso: 0,75% a.a.
sobre os saldos do empréstimo não desembol·
sados, exigível semestralmente junt~mente
com os juros. Excepcionalmente até 30 de
junho de 1990 tal comissão está fixada em
0,25% a.a.;
f) Desembolsos: poderão ser efetuados até
30- de junbo de 1996.
Art. 39 Esta Resolução vigorará pelo
prazo de setenta e dois meses, a contar da
data de suapublicaç<lto.
O SR- -PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão a redaçáo final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permaneCer s·entados. (Pausa.)
Aprovada.
.
O projeto vai à promulgação.
O SiCJ>JffiSn:iENTE (Ne-lson C•rneiro)
....;.:Votação do Requerimento n~ 44, de 1990,
de urgência, lido _no E'l:pedient.e, de acordo
com o art. 336, ahnea c,do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 376,
de 1989, que •'dispõe sobre a criação da Fundação Cebrae, e dá_outras providências''.
Em votação o requeriinento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. _(Pausa.)
Aprovado.
.
A matéria constará da Ordem do Qra da
segu~~a ·sessão Ordinária ~ubse_qüe~te_._

Q SR. PRESU>:Í!:NTE (Nelson Carneiro)
-Há oradores inscritos.
c-oncedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para breve comunicação.
0

0 Sr. Mau~o i3enevldes -_Sr. Presidente,
peço a palavra para um êsclarecimento

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. EX1'

0 S!kMA!!RO BENEVIDES (PMDB CE .. Para esclarecimento_. Sem_ revisão do
orador.) -Sr. Presidente, eu pediria a V.
Ex• prestasse um esclarecimento à Casa, porque há poucos instantes o Senador Jarbas
Passarinho, dirigindo indagação a V. Ex~,
perguntou se, concedida a urgência ao proje~
to de autoria do ilustre representante do Pará
sobre inelegibilidade, e tendo informado V.
Ex~ que o projeto oJ;iginário da Câmara dos
Deputados- tramitaria de forma ape~sada ã
proposição do Senador Jarbas Passannh?, a
indagaç.ão que faço a V: _Ex~ é: o projeto
de_jnelegibi!idade originário da Câmara também se privilegiará pelo rito da ~rgência concedido ao projeto Jarbas Passannho?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Se já fC?i concedida a urgência ao Projeto
Jarbas Passarinllo~. ela se estende, evidente-
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mente, àquel~ qU:e lhe for anexado, que é
o da Câmara dos Deputados.
O SR, MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. E~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa aproveita para pedir aos Srs. Sena. dores compareçam hoje à sessão do Congresso Nacional.
A pauta do Congresso está retida, pela ausência de número para aprecí<1ção de um veto
presidencial. De modo -que é necessária, no
mínimo, a presença de 38 Srs. Senadores na
sessão do Congresso Nacional, que começará
às 18 horas e 30 minutos.
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço
a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
OSR, RONAN TITO (PMDB- MG. Para
esclarecimento. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, V. Ex~ está encarecendo a
todos os Srs. Senadores estejam presentes
hoje à sessão do Congresso NacionaL A que
horas, por favor?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Às 18 horas e 30 mrnutos.
O SR. RONAN l'ITO - Srs. Senadores,
por favOr, o Sr. Presidente está conclamando
que nenhum senador falte hoje â ses~ão do
Congresso Nacional às 18 horas e 30 mm!JtOs.
A bancada do PMDB, Sr. Presidente, vaise reunir agora, àS 17 horas, no meu Gabinete. Em seguida, iremos em bloco para o
Plenário, atendendo à solicitação de_ V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A pauta do Congresso está parada, por
falta de número para apreciação de veto presidencial. É um apelo que faço a cada um
dos Srs. Senadores, para que compareçam,
sob pena de ficarmos responsáveis pela paralisação dos trabalhos do Congresso Nacwnal.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR, HUMBERTO LUCENA (PMDBPB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr_.
Presidente, iniCiãlinf:nte lembro a V. Ex~ que
não se trata mais de uma comunicação, a
esta altura da sessão. Uso da palavra como
orador inscrito.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Congres~
so Nacional com patriotismo e com espírito
público, ma~. ao mesmo tempo, com firmeza
e altivez, vai apreciar o novo Plano Económico que lhe foi encaminhado pelo Senhor
Presidente da República, em cujo contexto
há cerca de vinte e duas medidas provisórias
e, pelo menos, um projeto de lei.
.
Não há dúvida de que o Congresso NaCIO·
nal, pelo que se sente, está cónscio das suas
responsabilidades, nesta hor~ histórica que
atravessamos. Ninguém, em sá consciência,
pode discordar de que estamos vivendo uma
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crise, sem precedentes, na nossa História.
Mas é preciso que fique claro que, se a nossa
disposição-, como Partido na oposição, é a
de oferecer a sua contribuição para que essas
proposições venham a se incorporar à legisla, ção brasileira, por outrc lado, a nenhum de

nós passa_despercebido não só Odireito, mas,
sobretudo, o dever de apreciá-las em profundidade e de sugerir, através de emendas, todas aquelas alteraçóe_s _que se fizerem- neCessárias ao seu aperfeiçoamento,_ para-que tenhamos, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, como assegurar o própriO êxito de ~aiS um plilno económico, pois toda essa euforia que aí
está já presenciamos- assim como a Nação
inteira o fez -em 1986, por ocasião do Plano
Cruzado.
Naquela ocasião, houve momentos em que
o então Presidente_ da República, José Sarney, chegou a tal índice de popularidade que,
se quisesse, poderia até ter pleiteado uma
emenda constitucional que- permitisse a sua
reeleição à Presidência da República. No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que
vimos, ao final, foi o fracasso do Plano Cruzado. Praza aos Céus que isso também não
aconteça agora. Todos nós, Congressistas, independente de ideologia ou de filiação partidária, temos a _obrigação maior para com a
Pátria e estamos irmanados, no mesmo sentimento de brasilidade, para encontrar o caminho que nos faça sair da crise.
Todos torcemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que esse Plano dê certo._ Mas
tudo isso vai depender muito do nosso estudo
e da nossa reflexão sobre as Medidas e sobre
o projeto de lei que institui o imposto que
virá gravar as grandes fortunas, para que,
através de emendas, possamos dar a nossa
contribuição.
Estou debruçado, há dias, examinando toda essa matéria e, até o final do prazo de
emendas, enviairei áSecretaria das Camisões
Mistas as miriha'> proPosições;-Eõm o intUito
de tentar aperfeiçoar a.:; proposições que nos
foram encaminhadas porque não podemos
ser, no Congresso Nacional, "vacas de presépio", dando apenas o "sim" a tudo o que
vier do Palácio do Planalto.
Temos mandatos populares e precisamos
honrá-los com dignidade, com independência, com competência, mas, como disse ao
iniciar estas palavras, sobretudo com patriotismo e espírito público.
Espero voltar a esta tribuna, oportunamente, para analisar em profundidade os vários
aspectos positivos e negativos do Projeto Brasil Novo ou Projew Coitar- como se queira
chamá-lo - e, então, terei oportunidade de
me posiCionar, em nome pessoal e, é claro,
também do meu Partido, o PMDB, a respeito
desse Plano EconõmiCo qUe, hoje,- sensibiliza, extraordinaríamente a opinião pública,
que está- como disse o nobre Senador Ronan Tito - perplexa, diante das inici"ativas
do Senhor Presfdente da República.
Hoje. Sr. Presidente, Srs. Senado,res, estou, nesta tribuna, por outra razão. Venho
para ler alguns trechos de três editoriais, de

hoje, de O Estado de S. Paulo, órgão da imprensa inteiramente insuspeito, até pelo
apoio que -deu à ·candidatura de Fernando
CoUor de Mello à Presidência da República.
Vou-me deter em algumas passagens-desses
editoriais, para, em 'seguida, encaminhar à
Mesa uril requeiimenfõ, pedindo a sua transcrição, nos nossos Anais.
O primeiro editorial_tem o título: "Adestruição da Ordem Jurídica". Eis algumas de
sua colocaçõeS:
· >,.----"É necessário quê a NaÇão, lnas especialmente os membros do Congresso Nacional, tome consciência- de que: o Presidente da República, lentamente, está
subvertendo a ordem jurídica e submetendo os cid_ad_ãos á vontade do Estado."
E, depÕis, ao se referir à Medida Provisória
n'' 173, que impeae o Judlciáfio de conceder
liminar em mandado de segurança e ações
cautelares contra as outras Medidas Provisórias que constitliém, em seu CÓnjunto, o
"Brasil Novo", diz O Esta~o de S~ Paulo,
nesse editorial:
"Não há ilegalidade formal neste última providência de cunho altamente autoritário; nãO se impede, formalmente,
o cidadão-de recorrer à Justiça para ver
garantido seu direito a ·aispor de sua propriedade mobiliária. Rçspeita-se, em suma, a forma da Constituição. Impede-se,
no entanto, sem falar dos direitos individuais, que os Tribunais Superiores, ainda que seja para sustar a aplicação das
liminares, s_ejam levados a cpnhecer já
a questão da constitucionalidade da Medida Provisória n~ 168, e, seguidamente
na escala processual, o próprio Supremo
Tribunal Federal. Em suma, sem violentar expressamente a Constituição, ne-.
gando o acesso à Justiça, o governo Collor retira eficácia a instrUmentos geralmente usados para garantir direitOs vio~
lados como são o mandato de segurança
e a ação cautelar.
O que se pressente por -detrás dessa
providência legal seguramente aconselhada por Dr. Bernardo Cafiral; é que
o Presidente Collor, tendo queimado as
naus a partir do momento em que estabeleceu como objetivo "vencer, ou ven<::erl", não hesitará um momento em
prossegu-ir na sua disposiçãO de transformar a certeza de que existem direitos
constituc1óllaiS,-garantidos pela Constituição, numa criação dos ''ricos" dos
"especuladores", dos que vivem à custa
da "expl9ração do povo".
E termina:_
*'Na defesa do Estado regalista e na
persistência em stiã. -obStin-ada cimpanha
contra os "ricos", o Presidente Fernando
- Collor de Mello deu, rapidamente, seguidos passos- nt:rcaminho da destruição
da ordem jurídica. Fê-lo sob os aplausos
de parte da população e do Congresso
Nacional, e o silêncio temeroso de quan-
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tos pensam no que será possível obter
do govern.o, em termos de solução de
seus casos individuais, se se calarem. Assim se construiu, nos anos 20 e 30, a
tumba em que se sepultou a democracia
na I!~lia e na República de Weimar."
O segundo editorial, sob o título "A Face
Real do Brasil Novo", enfatiza:
"A edição do plano "Brasil Novo" coloca a Nação diante de uma bem urdida
articulação de textos legais conduzindo
à intervenção estatal na vida económica
em grau jamais visto, reformulando os
princípios do Direito Penal, alterando
as relações entre o funcionalismo público
e o Estado (transformado em autoritário
e regalista) e criando uma máquina de
controle da economia da qual nunca se
teve notícia no Brasil, nem nos tempos
ào Corporatívis'ni.o getulista àe 1937.
O público terá dificuld~de em assimilar essas afirmações, pois a propaganda
eficiente do governo consagrou tal conjunto de medidas como tendente à privatização e à reformulação do Estado. Ele
privatiza, de fato, metendo goela abaixo
do sistema financeiro todas as empresa<;
estatais que o grupo que dirige o Poder
considerar ineficientes.
A iniciativa privada tal qual as coisas
se colocam no conjunto do plano "Brasil
Novo", doravante é controlada pelo Estado. Seus haveres são declarados indisponíveis, como foram. Segundo o governo, a atividade· econômica deverá recomeçará partir da massa de salários disponível ontem, mais os 20% do overnight
liberados. As empresas deverão, para
pagar os salários, tomar emprestado no
mercado - nem acesso a seus cruzados
novos lhes é facultado. A folha de pagamento de aOril deverá ser quitada com
os recursos provenientes das operações
de março e abril, para a'i quais não houve_
nem caixa, nem crédito, nada! O Estado
demite funcionários para atender as necessidades do Tesouro; as em pressas que
ameaçam fazê-lo, premidas pela retirada
de 115 bilhões de dólares da circulação
ficam exposta'> às sanções governamentais e às iras do presidente da República.
E, conclui, afirmando:
Esse aparato autoritário está sendo
montado em nome da defesa da livre
iniCiativa, da privatização e da moralização do serviço público. A opinião pública deve ser informada dos faros, para
depois não alegar ignorânci._,aJ,_''_'_ _ _ _ _ __
E, por fim, eis algunS tópicos do último
editorial "O caos Econômico":
"O que se esperava de um governo
que acaba de implantar uma reforma
monetária tão profunda e que o tivesse
avaliado perfeitamente e seus efeitos e
, não se limitasse a observar - como o
faz agora as reações do público para en~
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tão resolver questões do porte daquelas
que envolvem, por exemplo, o pagamen·
to dos assalariados ou a utilização da
moeda. Tem·se a impressão de que a

a assumir proposições anormais: tal declaração somente pode agravar o desemprego preventivo.

do Partido do Movimento Democrático Brasi_lciro ~ PMDB.

equipe económica do governo Collor

Conseguiu-se criar a impressão de que
a inflação cairia paulatinamente em razão das profundas medidas ora adotadas.
No entanto, para sustentar a boa receptividade do seu Plano, não necessitavam
_o _pres_id~nte Fernando Collor e alguns
dos seus colaboradores anunciar uma inflação zero para abril ou mesmo negativa. A reação do público poderá tomarse adversa ao Plano se não se chegar
a tão ambicíoso resultado. Mais ainda
quando se insiste em que não há congelamento de preços ...
Enquanto isso, os dÕteiros encontram
nova modalidade de financiamento para
o black, recebendo cheques em cruzados
novos com grande deságio. neste momento , pode-se perguntar se não teria
sido oportuno, ao abrir-se uma nova economia, dar início, logo, aos leilões de
câmbio, para que os exportadores possam voltar a pensar na reativação de suas
operações com o Exterior. Já perdemos
diversos meses na esperança de uma maxidesvalorização. Seria útil, pelo menos,
testar desde logo o câmbio flexível.
A economia brasileira não pode parar.
No en~anto, parado está o País desde
quarta-feira. Num momento em que todos os indicadores estão prenunciando
uma recessão, é mais que urgente que
o governo possa demonstrar que já se
está, ou logo se estará, retornando à nor·
malidade.
Sr; Presidente, Srs. Senadores, esta é, portanto, a abalizada opinião de Um dos jOrnais
de maior cirCLilaçàõ no País, a respeito das
novas medidas económicas propostas ao Con~
gresso Nacional pelo Senhor Presidente da
República,
Como disse,_ voltarei a esta tribuna para
faZer uma análise mais profunda sobre tão
momentoso assunto. Mas tenho para mim,
sem ser economista- e, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que Deus o prove em contrário
-,_que esse Plano, se, de um lado, sem dúvi~
da alguma tem o alto e nobre objetivo de
liqüidar a inflação, punindo com rigor, o que
seria esperado e neceSsário, a especulação
desenfr~ada qu_e aí estavã. e que- nos levou
a tão prOpalada ciranda financeira, de outro,
se não for alterado em alguns dos seus aspectos partiCularmente na parte referente à reforma monetária, sem dúvida alguma ele nos
poderá levar a uma imensa recesssão, com
a insolvência, senão a fatênCii, de milhares
de pequenas e médias, e até de grande empresas, o que colocará no olho da rua milhares
e milhares de trabalhadores.. Isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sobretudo isso, sem
falar na nova política salarial, sobretudo no
que se refere à reposição das pe'rdas, se houver nova inflação, a partir da inflação zerada
que o Presidente Collor de Mello espera e
confia, é o que mais nos preocupa, no âmbito

V. EX" um aparte, eminente Senador Hum-

procura primeiro conhecer as dificuldades para depois tentar dar-lhes explicação, em entrevistas que se tem multipli-

cado nos diversos meios de comunicação. Todavia, em certos casos,não pode

a economia nacional esperar reações a
posterior! para que se resolvam problemas essenciais.
Orgulha--se o novo governo de ter elaborado um programa muito mais simples
do que aquele a que se_ deu o nome de

Plano Cruzado. Sem que se negue a aparente simplicidade do atual, deve-se reconhecer que, quanto a sua operaciona~
lidade, o outro ptograma havia sido mais
bem "simulado", tornando possível sua
aplicação sem necessidade de recurso a
sucessivas correções, como estas que in~
fernizam no momento - ameaçando
amiudar~se - a vida de todos cidadãos.
O feriado bancário decretado na última
quarta-feira perturbou seriamente, e em
todos os quadrantes, a ativida.de nacional. Decidiu então o governo reabrir ontem os bancos para mostrar que já se
volta â normalidade. Ocorre, entretanto, que diversas agências bancárias não
agüentaram a pressão, ou por excesso
de trabalho ou por incapacidade dos funcionários em resolver satisfatoriamente
dúvidas que o próprio governo está ampliando para corrigir- fala-se em "regu·
lamentação"- ~s medidas já tomadas.
Assiste-se, assim, a uma situação curiosa em que algumas pessoas estão impossibilitadas de efetuar pagamentos
atrasados por força do feriado bancário
prolongado sem poderenl, porém, justificar-se, à falta de um prolongamento
oficial do recesso das instituições financeiras. Tal circunstância justificaria amplamente uma anistia aos devedores, que
não tém, afinal, nenhuma responsabilidade no caso.
Sem poder conhecer o saldo de suas
contas- o que exige aliás no momento
a assessoria de experts- alguns correntistas estão sacando cheques sem fundos,
muitas vezes na certeza de que seus salários já lhes foram creditados. Ora, também muitas vezes, empresas, que tiveram seus recursos liberados para pagar
especificamente seus empregados,
vêem-se impossibilitadas de fazê-lo diante de empecilhos burocráticos. Assim,
em plena fase de correçóe:s, bem caberia
ao governo tomar as providências adequadas, para que se mantenha a boa reputação dos inadimplentes honestos ...
As declarações do presidente da República quanto aos desligamentos de empregados podem, paradoxalmente, ampliar o desemprego. Não podia anunciar
a tomada de medidas contra o afasta.m~lltO de assalariados caso este viesse

O Sr. José Ignácio Ferreira- Permite-me

berto Lucena?
O SR. HUMBERTO LUCENA muito prazer, nobre Senador.

Com

O Sr. José Ignácio Ferreira - Eminente
Senador Humberto Lucena, ouvi parcialmente o seu pronunciamento, porque me havia
ausentado no início dele, e procurei acompanhá-lo no final do texto do Jornal O Estado
de S.Paulo, que V. Ex" leu, inclusive nessa
referência feita na primeira página do referido Jornal, sob o título "Notas e informações", que diz que o Presidente da República
lentamente está subvertendo a ordem jurídica e submetendo os cidadôes à vontade do
Estado. Parece-me que essa pode ser a emenda do que se c_ontém no artigo. Não o li,
mas parctalmente ouvi V. EX" lê-lo.
Quero dizer a V. Ex~ que, no dia em que
o Presidente da República proferia o seu discurso, precedendo o encaminhamento do
acervo de medidas provisórias ao Congresso
Nacional, eu me sentava entre o eminente
Senador Marco Maciel e o Ministro Osires
Silva. Pouco antes do início da fala do Presi~
dente Collor de Mello, o Ministro Osires Si!
va tirava da pasta um cartão escrito pelo Senhor Presidente da República, por uma caneta esferográfica vermelha, dizendo o seguinte: "Osires, por que os trens e os aviões atrasam tanto? lsso é um insulto ã cidadania.
Cuide disso co~ Urgêncía- e me dê retorno.
Collor".
Vi nesse episódio a preocupação que provável, seguramente, deverá orientar o Governo com relação ao respeito à cidadania.
Vi de forma tão clara como podia ser aquele
bilhete discreto - estou trazendo a público,
porque depois li num jornal uma referência
a esse mesmo bilhete, e, portanto, não cometo nenhuma inconfidência. Aliás, parece-me
de alto interesse público que eu o faça agora
porém, num momento como esse, faço questão de enfatizar isso, para móstrar a preocupação de um homem, de um Governo que,
nes_te instante, se erige não como um Governo comum, que apenas sucede outro, mas
como um Governo de verdadeira salvação
nacionaL Este é um Governo de salvação nacional. O _cientista político" Hélio Jaguaribe
colocava, há pouco tempo- acerca das perspectivas que o Brasil tem - que o Brasil,
para se libertar, para se salvar desse cipoal
de crises em que se encontra enriçado, só
tem o ano de 1990 e, dentro do ano d_e 90,
só tem o 1~' semestre de 90 e, dentro do 1"
semestre de 90, só tem os 100 primeiros dias,
DO "Governo Collor. _São esses 100 primeiros
dias, eminente Senador Humberto Lucena,
que_ vão decidir os destinos da futura e da
atuaJ geração. Estamos sobre uma ponte ou,
como disse alguém, já passamos a ponte que
foi dinamitada; não tem volta. Agora, o importante é se ter em conta que- e há pouco
a
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tempo eu dizia isso ao cmincnte_Senador Jarbas Passarinho, numa conversa pessoal - o
que se faz é atacar fatores de natureza estrutural, ainda, são problemas como a necessidade de um enxugamento_da máquina doEstado, a contenção do déficit público, o zeramento necessário do ddicit público, a inflação que é o grande confbcador dos salár[Os

neste País. Quer dizer, o que se faz, agora,
é o ataque a aspectos conjunturais da crise.
O problema do endividamento interno, o
alongamento do perfil da dfvida interna, de
que tanto falamos e quase todos falamos que
era uma necessidade, o enfrentamento futuro, e até acho que_ já devia ser concomitante,
o problema de en'dívidamento externo, porque à medida em que o País ganha credibilidade os nossos títulos vão aumentando de
cotação, quer dizer, o deságio que havía cada
vez é maior. Então, é outro problema de natureza conjuntural que preci!;a !;er enfrentado. E o grave~ o principal problema, que é
o da inflação que produzia situaçõés- coni.ó
essa, de passado recente, de um empregado
que assinava um contrato de trabalho com
un salário de 3 mil cruzados novos e ao terminar o mês recebia 600 cruzados novos, valor
real, porque a inflação já havia consumido
80% do salário nominal. Veja V. Ex• os problemas que estão sendo atacados agora são
de natureza conjuntural. O Governo, embora
tenha atacado fundo alguns problemas de natureza estrutural com essas medidas, ainda
nem sequer mostrou a sua cara, o seu rosto,
a sua fisionomia ideológica, o que vai ocorrer
quando ele começar a enfrentar gargalos fundiários, problemas no plano regional e no
plano social. Quando o Governo começar a
atacar isso, vamos ter maiores problemas neste Congresso. Neste momento, não vejo como esquerda, direita, centro se desunirem,
quando estamos cuidando de ataques a problemas de natureza conjuntural, que são absolutamente vitais para o enfrentamento" dos
demais problemas posteriormente. :t: agora
que temos que nos unir. Quanto à questão
da inconstitucionalidade. quero dizer a V.
EX1' que alguma coisa de Direito tamb~m entendo; tenho _uma passagem de vida intensa
pela advocacia, presidi a Ordem dos Advogados e, naturalmente, sou um curioso destas
coisas do_dia-a~dia do Congresso. Fui procurar examinar essa questão da inconstitucionalidade de que tanto se falou, apontando~se,
inclusive, a existência de um empréstimo
compulsório. Empréstimo coinpulsório não
há porque, no mútuo, o que ocorre, quando
se configura um empréstinio, é que aquele
que recebe a coisa objeto do mútuo fica com
ela e faz dela o que quer. Na verdade, no
empréstimo há uma transferência provisória
que se dá no mútuo e também no comodato,
que é outra forma de empréstimo. De qualquer maneira, importante é que não há configuração alguma com empréstimo, muito menos compulsório. O que há, na verdade, é
o que consta das Medidas Provisórias, algo
que não tem nenhuma sintonia com a figura
do empréstimo e, muito" meno"s, Com-o em. préstimo compulsório. Gostaria de dizer a

V. Ex• que não sendo_ inconstitucional, por
aí também não é no que toca à Medida Provisória mais recente, que é aquela que_suspende
as liminares, porque liminar, Senador Humberto Lucena, é coisa que não consta da
Constituição~ A Constituição nunca cogitou
de liminares, ela cogita da obrigatoriedade
de não se tirar da submissão do Poder Judiciário qualquer lesão ao direito individual, aí
sim a Constituição prevê. Entretanto, a previsão de liminares não existe na Constituição
Federal. O que criou a liminar, a figura da
antecipação provisória do provimento de jurisdição foi a lei ordinária e é a lei ordinária
que de novo fala em liminares, suspendo a
possibilidade da concessão de liminares du~
rante um certo tempo. De modo que quero
dizer a V. Ex' que, também, no caso das
limínares, nenhuma víolação à Constituição
se fez, porque as limínares são objeto de cogitação pela legislação infraconstitucional e,
podCJ!I ser suprimidas, obliteradas, quando
assim entender o interesse público sem qualquer arrepio à Constituição Federal.

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex•
não se_deve preocupar com uma possível inconfidénCía, pOis o bilhete a que V. Ex• se
referiu foi amplamente divulgado pela imprensa, numa comparação até com o ex-Pre~
sidente J ânio Quadros - não ser se proce:dente.
No mais, o aparte de V. Ex• é a-o O_Estado
de S. Paulo, pois limitei-me a ler passagens
dos seus editoriais.
E não se trata apenas de um, mas de trés:
"A Destruição da Ordem jurídica", "A face
Real do Brasil Novo" e "O Caos Económico".
Apenas, já que V. Ex•, como jurista eminente, afirmou que não há empréstimo compulsório, eu diria que, embora vote favoravelmente ao Plano, do ponto de vista global
estou apresentando, como já disse, algumas
emendas, na tentativa de aperfeiçoá-lo.
Quanto ao empréstimo compulsório, a
mim me parece, nobre Senador, salvo melhor
juízo, data venia de V.EX", que se trataria,
no mínimo, de um empréstimo compulsório
disfarçado. Evidentemente, na hora em que
o Banco Central .represa.....;.. para usar a palavra empregada pelo Presidente Fernando Collor- toda a moeda que se encontrava amealhada, até _em depósitos à vistã- Uma coisa
inusitada-, cadCrnetas de poupança e aplicações de curto prazo e, ao mesmo tempo,
- s_egundo a própria palavra do Presidente
e da sua Ministra da Economia-, o mesmo
Banco Central vou, a qualquer momento,
abrir as torneiras, irrigando a economia, para
evitar a recessão; dentro de certos patamares;
folha de pessoal até quinhentos mil será liberada, -sendo que folha de pessoal até quinhentos mil, a meu ver, é microempresa de
fundo_ de quintal; folha de pesS0!\1 até 3 milhões poderá, também, ser liberada pelo Banco Central, mas a empresa terá de, em 30
dias, resgatar essa quantia, pagando correção
monetária, pela BTN, e juros .
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Ora, pergunto a V. Ex·': se o Banco Central
pode emprestar a uma empresa três milhões
para que ela em trinta dias pague, está ou
não movimentando a massa de recursos coa~
fiscado pela Medida Provisória que iqstituiu
a reforma monetária?
Portanto, entendo que o melhor seria e estou at~ estudando uma emenda neste sentido - que fizéssemos o jogo da verdade,
que estabelecêssemos que isso é um empréstimo compulsório mesmo, para atender até
- deculpem a expressão, talvez seja um pouco forçada - a uma situação de calamidade
pública, fruto da hiperinflação, com todo o
seu cortejo de dificuldades caracterizadas,
por exemplo, pelas remarcações astrônomicas que foram feitas, nos últimos meses e
dias, nos supermercados e em outras áress,
sobretudo, ligadas ao setor de abastecimento.
Sr. Presidente _e Srs. Senadores, quero,
pOrtanto, deixar registrado o que, nesta tarde, trouxe, apenas, a opinião O Estado de
S. Paulo e, repito, de um órgão de imprensa
insuspeito, pelo apoio que deu à candidatura
de Fernando ColJor à Presidência da República.
Quanto à minha opinião, voltarei a esta
tribuna, como já disse, para analisar, em profundid2:de, todas essas prorosições.
O Sr. Afonso Sancho- Permite V. EX"
um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA muita satisfação.

Com

O Sr. Afonso Sancho- Coin to_do o respeito que o nobre· senador me-meiece, V. Ex•
está endossando o que O Estado de: S. Paulo
disse. E, tanto está, que pede a transcrição
desta matéria nos Anais. E, mais, acho que
O Estado de S. Paulo está um pouco desatuaIizado, porque se ele considera ruptura da
ordem jurídica esta medida que o Presidente
mandou, ba!:ieadoem lei, em que não é permitido ao juiz dar liminar sobre medida cautelar, sobre mandado de segurança e outras
cosias, então O Estado de S. Paulo não está
acompanhando o País, porque no dia 29 c}e
dezembro foi aprovada uma medida dessas,
aqui, pelo Congresso, mandada pelo Presi~
dente José Sarney e ninguém disse que aquela
medida era inconstitUcional e ninguém disse
que aquela medida era uma ruptura da ordem
jurídica. De forma que o jornal O Estado
de S. Paulo preciSa atualizar-se mais, porque,
se ele fizesse refàéncia à anterior que o Presidente Sarney mandou, tudo bem mas ele calcou apenas em cima desta, de hoje, porque
parece é que o O Estado de S. Paulo está
insatisfeito com as providências do Governo
e, como se sabe, esse jornal gosta muito de
teleguiar o Governo. Ele não se dá bem quando não é o comandante das coisas. Eu lamento muito esta falha do meu confrade - porque há 30 anos sou também jornalista e tenho
um jornal- que está dando uma "barrigada"
dessas, comentando um assunto que já é comum e que está calcado em lei. O Presidente
Fernando Collor não mandou uma medida
próvisoria ínconstitucional. Ela é constitucio-
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nal ela é permitida. Agora, se nós c-onseguir·
mos revogar a Lei nD 4.348, aí a coisa muda.

Mas, até, agora, ele pode mandar medidas
nesse sentido. E a medida foi aplaudida até
pelos Tribunais, pelos juristas. Quem viu a
entrevista do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ouviu-o dizer que o magistrado

tem o dever -

ele também foi desfalcado

na sua reserva- de dar uma demonstração,
de espírito patriótico e contribuir neste mo·
menta, para salvar o Pais. Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Lembro

a V. Ex" que, ao ler parte desses editoriais
O Estado de S. Patdo, estou no exato dever
da minha atividade parlamentar.

Sr. Presidente, encaminho a V. Ex' o seguinte Requerimento:
"Nos termos do art. 210 do Regimento
Interno, requeiro a transcrição, nos
Anais, dos editoriais de O Estado de S.
Paulo, na sua edição de hoje, sob os títulos: ... A Destruição da Ordem Jurídica",
"A Face Real do Brasil Novo~· e "'O
Caos Econômico."

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quem vai
endossar ou náo esses editoriais de_O Estado
de S. Paulo é o Plenário do Senado, se aprovar a transcrição solicitada, quando a matéria
constar da Ordem do Dia.
V. Ex•, Senador Afonso Sancho está muito
apaixonado na defesa do novo Governo. Digo a V. Ex• que é precisó um pouco de _cautela. Todos_ estamos também pensando, alto,
no País. Eu já disse - e repito - que o
meu Partido, o PMDB, está na oposição, por
um dever político indeclinável. Nós fomos
derrotados nas eleições e, agora, incumbenos a tarefa de fiscalizar o novo GOVerno,
pois, na democracia, náo pode haver goven:to
sem oposição.
Para encerrar, mais uma vez afirmo: a nossa oposição é ao Governo e não ao BrasiL
O Sr. Afonso Sancho - Desejo ressaltar
que não estou apaixonado. Toda-Vez que o
Governo faz uma tentativa de salvar o País,
como- fizeram com o Plano Cruzado, com o
Plano Bresser, com o Plano Verão onde, infelizmente, faltou coragem· ao nosSo Presidente
que saiu, de completar as medidas, para que
pudéssemos realmente salvar o País; se paixão é isso, sou apaixonado por este Pafs. Este
é o momento em que estão jogando tudo
para salvar o País, porque não entendo, nobre Senador, uma ii1flaç.ão de 100%. E digo
a V. Ex" que o sistema financeiro, há seis
ou oito meses, não operava com mais de 6
ou 8 dias. E não se-emprestava às prefeituras,
-~-~-pOrqué extstia o receto de as prefeituras nao
pagarem; não se emprestava aos Estados, pelo mesmo motivo. Então, daqui a alguns dias
<?__n_os_s.9__~xu~~i.rq~~ifl_,.fl:lendo t;,tnto quant_o
o marco alemão valeu, na hora em que o
governo confiscou tudo, deSapareceu tudo.
De forma que, se paixão é defender um Plano
onde, pelo menos, se vislumbra uma salvação
nacional, sou profundamente apaixonado.

O SR. liUM_BERTO LUCENA - COncordo com~as palavras finais de V. Ex" quanto
ao combate_â. inflação, mas garanto que V.
Ex• não ganha o campeonato, nem de patriotismo, nem de espírito público, no Senado.
Todos nós estamos posicionados em favor do
Brasil. Agora, o que nós queremos é, realmente, estudar a matéria. Não vamos receber
o que vem do Palácio do Planalto e aprovar,
sem nenhuma emenda. Esta é uma atribuição
-nossa, de cada Senador e de cada Deputado.
É claro, as emendas poderão ou não ser aprovadas. Mas, às vezes, a contribuição de uma
emenda pode até salvar um Plano, ao corrigir
as suas distorções.
Esse Plano, aobre Senador- eu já declarei, ontem, num aparte, e repito agora é um Plano que me parece - para usar a
expressão tão a gosto da Ministra Zélia Cardoso - __consistente e coerente, de combate
à inflação. Mas ele tem aspectos positivos
-e-negativos. Nós temos que rever os aspectos
negativos e, tenho ce.t:teza, quem nos vai aju_dar., nessa tarefa, inclusive, é a lucidez, o
talento e a cultura do Senador Roberto Campos.
O Sr. Roberto Campos -Muito obrigado,
SenadOL
-0 Sr. Ney J\llaranhão- Permite~me V.
Ex· um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V.

Ex•
O Sr. Ney MaranhãO-Senador Humberto
Lucena, vendo V. Ex~ nesta tribuna, hoje
à tarde, me recordo da tribuna do Palácio
Tiradentes do Rio de Janeiro, quando V. Ex·
e eu fomos Deputados Federais; V. Ex·, representando a Paraíba; e eu, Pernambuco,
no Palácio Tirade_ntes; V. Ex• no Partido que
era considerado o partido da Sordonne deste
País, e os grandes lideres saíram de Minas
Gerais para comandá-lo - o PSD - e eu,
no PTB. Era aquela bancada aguerrida de
Juscelino Kubitschek no Palácio Tiradentes.
O SR. HUMBERTO LUCENA -E éramos
aliados.
O Sr. Ney Maranhão-:- Aliados, e aliados
de um Presidente que lançou este País 50
anos para a frenre-e que operou um milagre
na democracia, na liberdade: construir BraSilia e fazer o que fez em todos os sentidos,
desenvolver o Brasil em tudo o que foi de
bom. Acompanhei o discurso de V. Ex", nobre Senador Humberto Lucena, desde o começo; o pronunciamento de V. Ex• é um alerta e uma oposição construtiva. Tenho a certeza de que V. Ex~ e os c;l.emais companheiros
do P~_estud~rãõCom profuliãíáàõi-e
Com patriotismo, pois todos sabemos que estamos numa ponte sem retorno e com o povo
brasileiro nos acompanhando passo a pa::.so,
porque essa Medida do Presidente Fernando
Collor de Mel! o é de salvação nacional. Considero e respeito o ponto de vista de V. EX!,
quando acaba de dizer que há pontos que
precisam ser um pouco polidos. Tenha certe-
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Zade que o Congresso Nacional, porque aqui
é a ressonância da vontade popular, onde
o povo brasileiro já está sentindo que a inflação, aquele caminhão de ladeira abaixo, sem
freio e o despenhadeiro à frente, ~omeçou
a frear. Senador Humberto Lucena, dentro
de mais uns 8 ou 15 dias, quando o povo
se sentir irmanado com o Congresso Nacio~
nal, fazendo pequenas mudanças, aprimorando essas medidas provisórias, quem vai ga~
nhar com ísso'? É o Presidente da República.
é o Congnisso Nacional e o povo brasileiro.
Tenho certeza absoluta de que V, Ex·, juntamente com a sua Bancada, aprovará essas
Medidas por que tanto anseia o povo brasi~
leiro e que significam a tranqüi!idade que a
Nação espera. Parabéns a V. Ex~
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sou eu
quem agradece, nobre Senador Ney Mara~
nhão, pelas suas palavras, relembrando os
tempos em que o grande Presidente Juscelino
Kubitschek no governou e realmente, canse~
guiu fazer uma revolução desenvolvimentista
no Brasil. Penso até que, se a política que
S~-Ex· seguiu, que foi a de substituição de
importações para financiar o seu Plano de
Metas, trazendo, inclusive, para o Brasil, in~
;,:estimentos do capital estrangeiro de risco,
rião'sofresse -solução de continuidade em vez
de se recorrer, como fez o autoritarismo, aos
empréstimos externos que nos levaram a esse
endividamento proibitivo, hoje o nosos País
seria outro, sem dúvida nenhuma.
__Grato, portanto, às palavras de V. Ex•
Termino, Sr. Presidente, Srs. _Senadoi-es,
reafirmando que, realmente, o Congresso está pronto para dar a sua contribuiç~o para
solucionar a crise, porque esta é a sua tarefa
e é a sua missão. Entretanto, o Congresso
agirá com toda a isenção, ao apreciar, detidamente, Medida por Medida, Projeto por Projeto, tentando alterá-los, pois o que não podemos aceitar é uma decisão de império. Não
podemos admitir que prevaleça a palavra do
Senhor Presidente da República, na sua última entrevista à Rede Globo de Televisão,
de que o Plano é intocável, porque não se
pode alterar dele uma vírgula. Se isso fosse
verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, então não haveria mais necessidade do Congresso Nacional. O que estaríamos fazendo,
aqui? E, por sua vei, a Ministra da Economia, segundo os jornais de hoje, em reunião,
ontem, com os- Líderes de todos os Partidos,
inclusive da Oposição, reafirmou que não admite nenhuma alteração do Plano.
O:r;a, Sr. Presidente, o Senhor Presidente
Fernando CoHor já foi Deputado Federal nunca teve atuação parlamentar, porque parece que a vocação de Sua Excelência sempre
foi o Executivo; a sua passagem, pela Câmara
=-..e pela Constituinte, foi muito discreta; mas,
Sua Excelência jurou cumprir a Constituição
e espero e confio -que Sua Excelência será
um guardião não só da Carta, mas de todas
as leis, para que a democracia brasileira possa
consolidar-se na linha do seu próprio discurso, que é a liberdade, com desenvolvimento
e justiça social. (Muito bem!)

Março de 1990

DIÁRIO DO C-ONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Durante o discurso do Sr. Humberro
Lucena, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da presidência que
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa,
3~ Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB-SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. _Senadores, venho à tribuna do Senado, hoje, para
registrar uma denúncia feita pelo Sindicato
dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos
do Distrito Federal, que julguei bastante grave. E essa denúncia passa pela contratação
de pessoal sem concurso público, demissão
em massa de funcionários da Empresa Brasileira de Correios -e Telégrafos, curso de nazificação de chefias - assim está definido na
denúr,cia -,promoção "pormereciiiieiito",
compras, dispensando licitação, e irregularidades que vão neste rumo. A demissão de
mais ou menos 2 mil funcionários- este número foi expresso neste documento - foi
feita sem uma justifiCatiVa rriaior, até porque
em seu lugar foram contratados em torno de
3 mil. De modo que foi apenas uma sub!;tituição, e no período em que foi feita feriu
a lei em alguns aspectos, já que se tratava
de um período eleitoral, quando não poderia
haver demissão e nem admissão, por-outro
lado, também feriu- a própria Constituição,
quando não o fez por concurso público. E
isso foi feito num espírito de certo modo revanchista, pelo fato de pessoas terem liderado processos grevistas dentro dessa empresa, e com aspectos eleitoreiros, já que visava
fazer pressão eleitoral sobre os funcionários
da empresa. Por outro lado, a compra de
veículos automotores, caminhões ou outros
veículos de natureza semelhante, foram feitas
sem a concorréncia pública, dispensando a
licitação. Em alguns aspectos, a lei estabelece
que podem ser executadas aquisições peta
poder público, dispensada a licítaÇão; alguns
se referem a tetos baixos de montantes de
recursos financeiros e, outros, de natureza
técnica. Pela característica que o sindicato
nos traz, essas compras não preenchem nem
uma e nem outra condição que dispense a
licitação. A compra de caminhões, ora feita
diretamente à fábrica, ora feita através de
intermediárias que representam as concessionárias, foi feita ao esbulho da legislação e,
portanto, merece uma explicação da parte
das autoridades públicas. Por outro lado, se
transgrediu a lei, merece as puniçõeS legais.
Atrás dessas questões ainda vém aspectos
mais graves: os Correios e Telágrafos adquiriram SOO kombis, _de uma única compra, e,
também dispensando licitação, o fizeram por
se tratar de veículo singular no merca-do nacional.
Por outro lado, essa empresa tem CQres
características, estabelecidas e conhecidas da
sociedade brasileira, que não foram observados nessas compras. Diz-se -estamos em
busca de provas- que foram adquiridas SOO

Quarta-feira 21

837

Sr. Presidente, para sustentar então, em
bas~s mais apropriadas, todas essas colocaempresa, para serem utilizadas na campanha
presidencial do Sr. Collor de Mello e, que,
ções que fiz, nos termos do disposto do art.
216 do Regimento Interno do Senado Fededepois, foram às oficinas para serem pintadas
nas cores oficiais da Empresa de Correios
ral, combinado com o previsto no art. 50 da
Constituição Federal, requeiro seja encamie Telégrafos. Isto é muito grave, mas não
nhado ao Ministro da Infra-Estrutura o predeixa de ter os seus desdobramentos. Quem
sente requerimento, com vistas à informação
era diretor dessa empresa agora é secretário.
sobre as seguintes questões:
Foi promovido. E isso deve_ ter conotações
-- que merecem sei' tratadas de modo muito
1~'- Qual a justificativa e a- fUndamenta·
particUlar e, quem sabe, o Tuma terá mais
ção legal, para dispensa de licitação na aquires-ponsabilidade do que a Receita Federal
sição de veículos e equipamentos, assim como
e a vigilância dos supermercados.
os contratos de prestação de serviços firmaControlados os chamados cursos de nazifidas pela Empresa Brasileira de Correios e
caça:o - como foi definido - eles constam
Telégrafos (ECT), acima dos limites máxide uma publicação, cujo título, em inglês,
mos no valor fix;tdo em lei, para a inexigibiem relação aos demais, está posto como conlidade de licitação;
fidencial. E esse documento confidencial tra29- Qual a justificativa para o descumta de greve e de como prevenir e desmobiprimento da ECT, tomo empresa pública,
lizá-ta. Há vários aspectos em que os adminisao princípio constitucional que exige aprovatradores desta empresã são treinados, e lá,
ção prévia em concurso, para investidura em
no seu fín-al, há um muito interessante, que
cargo ou emprego público?
eu registro, ag.u~- co~O Pi tores~~:
3~- No período de abril a novembro de
"Deixe passar 30 dias e comece a diluir
89, qual o número de empregados admitidos
os mais mobiliz!iveis, através de demissões,
mensalmente sem concurso ·público, e qual
sem justa ciúiSa~-tfêS--o-ü quatro, nas sextaso número de empregados demitidos sem justa
feiras, ao final do expediente."
causa pela ECf?
É muito interessante o texto, que tem se4~- Em quais cidades têm sido ministramelhança ao que fiz referênCia, aqui, em didos cursos de apeifeiçoamentos de chefias,
versas de suas páginas, para este tipo de comcom o objetivo de prevenir e desmoralizar
portamento, que o sindicato tratou de curso
greves. E qual o conteúdo programático dos
de nazificação. Por outro lado, existem oucursos de relações humanas apresentados petros cursos de adestramentos, centros de treila firma Wilson Cerqueira Consultores Assonamento no Rio Grande do Sul, no Distrito
ciados aos chefes da ECT?
Federal, em Minas Gerais, em São Paulo,
s~- QuàJ o prócedimento adotado pda
em diversas Capitais_do Brasil e que, ultimaECT para a reclassíficação dos empregados.
mente, tem se utilizado d8.s estâncias hidraO processo seleti:vo interno sofre algum tipo
minerais com hotéis de 5 estrelas e de alto
de interferências das chefias que resultem em
luxo, para abrigar os ditos CUrsos, e que vem
discriminação dos dirigentes sindicais?
sendo dito também "para conpensar bons ser69 - Qual o objetivo da ECT com a imviços prestados por uma certa elite, que está
plantação do sistema Sede_x-VIP, no percurso
São Paulo/Rio de Janeiro/Belo Horizonte. A
af usufruindo dessas benesses muito peculiaarrecadação compensa o frete de um jatinho
res na sociedade brasileira".
De modo que esse aspecto dos cursos tampara uso exclusivo da empresa, na execução
bém é motivo de indagação. E, o que vamos
desse serviço?
fazer logo em seguida, através de um requeriEste era o conteúdo, Sr. Presidente, das
mento de informações, que pretendemos for~
indagações que nós queríamos encaminhar,
através da aprovação do Plenário do Senado
molar.
Por outro lado, houve também promoções
Federal, para que fossem esclarecidas mais
que, aliás, não observaram as regras normais
essas_ denúncias subscritas pelo Sindicato dos
das promoções-do setor público, mas acabaTrabalhadores dos Correios e Telégrafos do
ram acolhendo aquilo que se chama da bajuDistrito Federal, que se_ trata de uma busca
de esclarecimentos, de fatos que desonram
lação oficial e os apadrinhados foram os
maiores beneficiados.
o serviço público se assim forem praticados,
Por outro lado, a Empresa de Correios e -e, por outro lado, merecem a pronta punição
Telégrafos também tem um serviço muito esda lei que está em vigência no nosso País.
pecial, chamado Sedex-Vip. Trata-se de um
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
serviço executado por aviões a jatO, que fa(Muito Bem!)
zem os percursos de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, e que têm
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
tido uma média de 12 a 14 quilos de Sedex- · SR. DIRCEU CARNEIRO EM SEU DISVip dentro da sua bagagem e que faz vóos
CURSO'
diários oU semanais:
modo que esse serviSINDICATO DOS TRABALHADORES
ço.Vip, caríssimo também aos cofres públicos
DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS
e, particularmente, a essa empresa, também
DO DISTRITO FEDERAL
deve ter uma explicação mais razoável para
que possamos aceitá-lo como um serviço que
Brasília- DF, 10 de Março de 1990
deve permanecer ou deve existir numa emCT/SINTECT/DF-010190
Assunto: Irregularidades na ECT
presa desse porte.
kombis.l numa cor diferente das adotadas pela
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Excelentíssimo Senhor
Senador Dlrceu Carneiro
Senado F..:Jeral
Nesta

Senhor SenadOr;
Dirigimo-nos a V. Ex• para denunciar irregula'rídades que vêm sendo cometid'ds na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo:; ECT. sob a responsabilidade da atual diretoria e bei1e"ptácito do Exmo. Sr. Ministro de
Estado das-COmunicações.
- ·Para facilitéir a formulação e it análise de
t~is 'denúndas, dividiÍno-las nos seg~intes tó-_
piCOS:

I - Contratações de Pessoal sem Concurso
Público

Em 6 de maío de 1989, através da CT/FENTECT-002/89 (Doc.l), a Fed-càtção Nacional
dos Trabalhadores em Empresas de Correios
e Telégrafos e Similares- FENTECT, notificou o Presidente da ECT, Joel Marciano
Rauber, sobre a postura da cntid3de relativamente ã cOntratação de pessoal, que, no seu
entender, deveria ser eft!tuada através de
concurso público, em observância ao disposto
no art. 37 da Constituição Federal. Tal notificação tinha por embasamento substancioso
estudo dos insignes Drs: Maria Lcnita Lopes
de Andrade (OAB/DF 8100) e João Carlos
de Sousa das Mercês (OAB/DF 7466} (Doe.

Mcirelles (in "Direitõ'~Administrativo BrasiliiiiO''", 14" edição, ãtualizada pela Constituição de 1988, "Revista dos Tribunais", p. ~58)
ass.ev~ que:
"Regi.mt! único é o estabelecido pela
entidade estatal- União, Estados, Distrito Federal e Municípios-, no âmbito
de sua competência, para todos os servidores ele sua Administração Direta, Autárquica e Fundacional, excluídas ~esse
regiine as empresa<> públicas e sociedades de economia mista, que poderão ter
regiÍnes diversificados, sujeitando-se,
conriido, às disposições constitucionais
referentes à investidura em cargo ou emprego po"f.Cóncurso públicO, bem como
à proibição de acumulação de cargo, emprego ou função (art. 37, I, II, XVI e
XVII).'"
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penheiro V alterei Antonio Teixeira (Doe.
78). A mesma autoridade, já como Gerente
de Recursos Humanos da Diretoria Regional
de BraSI1ia, dispensa sem justa causa os compánheirós Francisco Vanderley de Aragão e
outros, em 7-11-89 (ver anexo do Doe. 77).
Ditas demissões terão como conseqüência,
a médio prazo,· a queda da qualidade dos
serviços postais e telegráficos prestados pela
ECT à ·pop-ulação, favorecendo àqueles que
afgümentam a favor da privatizaçãO de um
dos poucos serviços públicos merecedores de
credibilidade deste País.
III- Cursos de Nazificação de Chefias

Sob a aparente e inocente capa de cursos
de aperfeiçoamento de chefias de todos os
níveis hierárquicos, alguns realizados em hotéis, quando a empresa dispõe de auditórios
e centros de treinamento e até. uma escola
de nivel sUperior - a ESAP ·-, têm sido
ministradas técnicas fascistas de combate aos
sindicatos; ou seja, aos próprios trabalhadores da empresa.

II - Demissões em massa em 1989
Toda essa paraferná!ia de contratações,
sem concurso público, faz supor um "trem
da alegria eleitoral'\ na medida em que, simultaneamente às contratações, cerca de
Os boletins internos da ECf dão conta de
2.000 (dois mil) trabalhadores da ECT foram
cursos voltados ao bom relacionamento entre
demitidos, na sua grande maioria sem justa
as chefias e os sindicatos (Does. 79 e 80),
causa, a exemplo das cópias de rescisões aqui
mas. na realidade, o conteúdo programático
acostadas (Does. 11 a 68).
demonstrado nas apostilas distribuídas pela
A Oireção da ECT alegou, na época, que
firma Wilson Consultores Associados (Doe.
as referidas demissões tinham "motivação
2).
.
81 e 82), que os ministra, visa transformar
técnrca·•, o que contraria a realidade, uma
os chefes em carrascos de s.eus companheiros.
Arrimada não se sabe em qual critério, a
vez que foram demitidos até mesmo profisSob inspiração desses cursos, a empresa
ECT publicou anúncios de.canvocação "para
sionais qualíficados ·e experientes, muitos
admissão imediata'" de pessoal (Doe. 3), em
chegou a contratar milícia particular, armada
com longos anos de dedicação ao serviço posde escopetas, para desmobilizar o movimento
face do que componentes da administração
tal e t~;::legráfico e; também, à formação de
paredista ocorrido em Recife, no dia 9 de
da FENTECT, na condição de cidadãos, ajuiquadros de nível superior, através da Escola
novembro de 1989.
zaram ação popular (Doe. 4) na Justiça FedeSuperior de Adm_inistração Postal- ESAP.
ral de Bras1lia-DF, visando impedir e/ou anuAlguns dos demitidos apresentam, ainda
Fossem os dirigentes da ECT pessoas aberlar as contratações de pessoal realizadas em
hoje, problemas de saúde, tais como tenossi·
tas à evolução do Direito Trabalhista em nosconfronto com a Carta Magna, tendo o MM.
nuvite, lesões por esforço repetitivo, desvio
so século e os cursos em lide poderiam realDr. Juiz Federal da 6• Vara deferido medida
da coluna, calos e rachaduras nos pés e outras
mente apetfeiçoar as chefias para um relacioliminar (Doe. 5), suspendendo •· ... de imediadoenças ocupacionais, adquiridos após copionamento correto com as lideranças sindicais
to, a contratação, a efctivar-se ou já efetisos anos de e!_~tação de serviços à própria
e demais trabalhadores, que é o que estes
vada, do pessoal nominado no anúncio do
ECT. Tal comportamento da direç-d.o da emúltimos desejam. No entanto, apegados à arCorreio Braziliense ... " (Doe. 5 A).
presa afronta o inciso I do art. 79 da Consticaica visão de que as entidades e dirigentes
Considerando que, em face da carência de
tuição e fere o espírito do inciso VIII do art.
sindicais são "subversivos" e "inimigos a soldo~mentos probat6rios anexados à rcfi!rida
37 da nossa Carta Política. (Doe. 68 A).
do de Moscou", resistem a ver nos sindicatos
ação popular, o feito poderia não prosperar
Tais demissões, embora realizadas no liinterlocutores necessários para a consecução
no sentido de anular todas as contratações
miar da vigência do art. 15 da Lei n~ 7. 773;
dos o.bjetivos maiores de todos: a melhoria
irregulares, iiltegrantt.!S da FENTECT, aínda
de 9-6-89, foram .consideradas ilegais pela
das condições de trabalho e o melhor desemna condi~ão de cidadãos, ajuizaram nova
Delegacia Regional do Trabalho/DF (Doe. - - penho da própria empresa. Presos. a um pasação popular (Doe. 6), juntando à peça vesti69) e se estenderam por todo _o país (Does.
sado de triste memória, os diretores da ECT,
bular cópia do Parecer da Procuradoria da
70 a 73). Também a Justiça do Trabalho tem
entre outras atitudes prejudiciais aos sindicaRepública (Doe. 7) e da relação de contra-- considerado ilegais essas demissões, como
tos, promoveram ampla campanha para estitados sem concurso póblico apresentada pela
nos dão conta cartas e sentenças enviadas
mular os funcionários a não permitirem odesECT à 6• Vara da Justiça Federal de Brasília por compa-nheiros de outros sindicatos
conto assistencial, em clara afronta à própria
(Doe. 8).
(Does. 74 a 76).
Constituição. Para tãnto, divulgaram inforMesmo após a vigência do art. 15 da Lei
Em reforço à tese de obrigatoriedade do
mações falsas, convocaram reuniões e distriEleitoral, a Ecr manteve a realização de de- . buíram formulários. Tudo isto utilizando os
concurso público para: a91!1Jssão _Q_c_ pessoal
missões arbitrárias, ·como o exemplifica o OF/
na ECT, defendida pelos autores da açã9_pocanais internos oficiais da empresa e desperFENTECT-02.5/89, de 13-11-89, e seu anexo,
pular, o eminente Consultor-Geral da Repúdiçando quantias que, se melhor aproveitadirigidOs ão Exffio. Sr. Ministro Dr. Franblica, Dr. Sebastião Baptista Affonso, emitiu
das, poderiam ser dirigidas para o aperfeiço~
cisco
Rezek,
Presidente
do
Tribunal
Superior
o Parecer SA-6, de 24-8-89, aprovado pelo
mento das .condições de trabalho e dos servi··
·
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú- ·Eleitoral (Doe. 77).
ços prestados à comunidade (Doe. 83).
Acrescente-se
ql{e
a·utoridade
da
própria
blica, em 25-8-89, e publicado no "Diário
IV - Promoção por merecimento
empre~4a, afirma, por escrito, a ilegalidade
Oficial'' da União de 28-8-89, às páginas
Em julho de 1989, a ECT teve seu novq
das demissões, comú, por exemplo, a carta
14763 e seguintes (Doe. 9). Por outro lado,
Plano de Cargos e Salários aprovado pelo
do Sr.. João Batista Ferreira dirigida ao com·
o consagrado administrativista Hely Lopes

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAL_(S_eção II)

o preço de um caminhão (NCz$ 1 ,22 milhão)
por dia.
Enquanto a ECT dispensa a licitação para
comprar caminhões e equipamentos de alto
custo, o Tribunal Regional do Trabalho da
Em geral, os trabalhadores ganharam, a
1• Região (RJ) as realiza até para aquisição
título de promoção por merecimento, O (zede fitas de máquinas de escrever manuais e
ro), 1 (uma) ou, no máximo, 2 {duas) referênelétricas (doe. "90), o que demonstra o quão
cias salariais (estepe) (doe, 84).
"flexível" tem sido a aplicação do DL n·'
Enquanto isso, os ••apaniguados do poder"
2300!86 na ECT dos últimos tempos.
ganharam número incerto e não sabido de
Pelo acima exposto e, também, embora em
referências, como o Sr, Alberto de Mello.Ma- _ menor escala de influência, por uma política
tos, que foi promovido da referência salarial
tarifária incorreta, ·a Ecr: hoje, se encontra
SOS para a S12 (promoção de 7 referências),
virtualmente falida, com débitos de NCz$
que ge_rou um aumento real de 60,58% em
1,04 bilhiío para -COm O Bari.cO dO Brasil e
seu salário. (doe. 84 A)
de NCz$ 550 milhões ao Postalis (instituto
de seguridade patrocinado pela empresa),
Essas desigualdades de tratamento se acentuam em relação aos trabalhadores que combem como outras dívidas menores aos fornecedores e prestadores de serviços. S_eu orçaparecem a assembléias dos_sindicatos e àqueM
mento de investimentos para 1990 já está quales que exercem cargos de dircção ou represe totalmente comprometido pelo exagerado
sentação da categoria profissional, como, por
volume de compras realizados de janeiro a
exemplo, o companheiro José Manoel Amaesta data. Tal quadro económico-financeiro
ral Negre, Presidente do Conselho Fiscal descaótico provocou pedido de autorização de
te sindicato, que, a exemplo dos demais comempréstimos à SEPLAN, formulado pelo
ponentes da Diretoria do SINTECT/DF, foi
Exm" Sr. Ministro de Estado das Comuniindicado para re_ceber promoção de duas refecações (doe. 91).
·
rências (estepes) e não a viu efetivada pelo
É, pois, preocupados com a continuidade
fato _de exercer cargo no siildicato. Isso preda instituição a que pertencemos e que, no
cisa ser apurado pelos órgãos de controle exárduo trabalho de cada dia, aprendemos a
terno com força legal para tanto, posto que
amar, que nos socorremos de V. Ex", buscanaos sindicatos são sonegadas quaisquer infordo apoio no sentido de que essas denúncias,
mações~ com mostra a CT/DIREC-061189
talvez ainda superficiais, sejam apuradas em
(does. 85 e 86).
profundidade e, se comprovadas, como espeV - Compras por dispensa de licitação
ramos que seja, venham os responsáveis a
ser punidos na forma da !ei.
A ECT tem efetuado vultoSas compras por
Todas estas denúncias, em linhas gerais,
dispensa de licitação, conforme o comprovam
já foram formuladas ao Exnr' Sr, Ministro
as anexas cópias de Ordens de Compra/Serviços (does. 87 a 89).
·
Presidente do Tribunal de Contas da União,
A primeira dessas Ordens se refere à aquiatravés de carta da FENTECT, datada de
sição de equipamentos eletrónicos obsoletos,
31·1-90, protocolada naqUela ·corte sob o nu
com similar nacional de te_cno(ogia mais avan001322/90, na rriesma data (ôoc. 92). Parte
çada existente no mercado.
_ dessas denúncias já fõra- forinulada pelo ilusAs duas últimas mostram uma flagrante
tre Deputado Federal Luís Gushiken, através
contradição: uma compra de ''diversos veícudo "Jornal da Tarde'', de 20·2-90 (doc.93).
los", no valor de NCz$ 3,203 milhões_, é feita
Pomo-nos à disposição de V. Ex• e aprovei·
diretamente à fábrica, enquanto outra, de catamos o ensejo para lhe apresentar os nossos
minhões, no valor de NCz$ 98,791 milhões,
protestos de elevada consideração e apreço.
é efetuada a uma firma de Bra<;tlia. Ocorre
Atenciosamente, - Paulo Roberto Sousa,
tu TesoUreiro nO Exercício da Presidênciaque, em relação a esta última, os caminhões
Antonio de Oliveira Filho, Diretor de Relatêm similares de outras marcas e, em conseções Intersidicais ..
qüência, a licitação não poderia ser dispensada. Além disso, a compra efetuada em BraO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
sília gerou seriíssimOs problemas em relação - A tramitação do requerimento de V. Ex~
ao emplacamento _dos veículos, que forma
será processada de acordo com o Regimento
distribuídos para vários Estados, inclusive
Interno do Senado. (Pausa.)
São Paulo, onde se localiza a fábrica, sendo
reemplacados nos respectivos destinos.
Concedo a palavra ao nobre Senador FranO mais grave, no que se refere à compra
cisco Rollemberg,
de caminhões, é que fomos informados de
0 SR. FRÁNC.ISCó ROLt:E:M:
que a ECT _efetuou __o pagamento adiantado
BERG (PMDB-- Sr-. P-ioriuncia o seguinte '
de NCz$ 35,0 milhões, em 6-2-90, à firma
disc_urs<:~.) -~-r. Presidente, Srs. Senadores, é
que os vendeu, sem, contudo, tê-los recebicom satisfação qU:e venho à tribuna registrar
do. Esta informação, que deve ser encarada
com reservas, pois dela não se tem prova o louvável e oportunoartigo de Dom Luciano
Almeida Prado, sob o título "Ensino Público
documental, se confirmada, constitui verdaPago", publicado na edição de 19 do corrente
deira aberração, posto que tal _importância
mês e ano, pelo Jornal do Brasil.
poderia ser aplicada no mercado fihanceiro,
Assim sendo, o insiro como parte integrana juros em torno de 3% ao dia, e render
te deste pro-nunCiamento -a flffi de_que conste
cerca de NCz$ 1,05 milhão/dia, o que é quase
CISEE. Nos meses seguintes, foi desenvolvido um programa de "avaliação de desempenho", para fins de promoção por merecimento.
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nos nossos Anais pela sua' profunda e atualizada abordagem sobre o Projeto de Lei do
Senado n" 114, de 1989, de nossa autoria,
que "institui o ensino pago nas institUições
federais de ensino superior e dá outras providências".
Sr. Presídente, Srs. Senadores: são grandes
os encargos cometidos ao Congresso Nacional, diante da nova realidade institucional assegurada pela Constituição de 1988. No entanto, a despeito da imensa tarefa legislativa
que temos pela frente, ao lado da apreciação
de um grande número de M_e9Ld_as Provisórias
oriundas do Executivo, não podemos deixar
matérias relevantes sem a._ devida cobertura
legal. Por isso, inssinto Q.a necessidade de
dar ao Projeto de Lei do Senado n'·' 114, de
1989. um encaminhamento que concilie os
reais interesses nacionais.- Era o que eu
tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
EM SEU DISCURSO.
Jornal do Brasil

Segunda-felia, 19-3-90
RELIGIÃO
ENSINO PÚBLICO PAGO

Dom Lourenço de Almeida Prado
O Projeto de Lei n" 114. do senador Francisco Rollemberg, propõe uma inovação, à
primeira vista. Surpreendente: ensino pago
nas escolas federais ofiCiãis,-pa:ra os alunos
que tenham condições financeiras para isso.
Digo surpreendente; não porque haja , na
proposta , algo de menos fácil de entender.
Mas porque esse animal consuetudinário, qUe
é o homem, tem uma mente tarda, que Custa
a parar para pensar e reexaminar idéias inculcadas por mecanismos repetitivOs desde a infância. Parece que essas idéias preconcebidas
ou automatizadas bloqueiam qualqer iniciativa de avaliá-las. E fic~m. como convícções
inamovíveis.
A _gratuidade no ensino oficial, principal~
mente em relação ao superior é uma dessas
convicções, sobre a qual não se costuma refletir. Questionar já.. é um crime antidemocrático. Ainda mais porque goza da aparência
de pura genero$idade. Se pararmos para pensar, será fácil ver que ofertas generalizadas
desse tipo, que atribuem direito igual para
todos, acabam não dando a cada um_ o que
é justo, favorecendo o que; por já ter ·mais,
precisa de menos, em detrimento de quem,
não tendo nada, precisa de ao menos um pouco.
Todos têm direito à alimentação. Se esiou
com um único prato de comida, diante de
um farilíDfo e de outro que acaba de ahnoçarfartamente, a igUaldade seria dar meio prato
a cada um: o faminto continuaria com fome e o ·outro se dava ao luxo de satisfazer a gula.
Seria justop? Evidentemente, não. A justiça
deixa de ser justa quando não é aprimorada
pela eqüdade •. Summum ius, summa iniuria.

840 Quarta-feira 21

E preciSO Cotender que o igual só

DIÁRIO DOéQNGRESSONACIONAL (Seção II)

é igual,
quando leva em conta as circunstâncias, isto
é, a eqüidade.
Dirá o teórico, repetidor de slogans: o justo
é ter comida para todos. Certo. Mas qu3ndo
não houver essa desejável abundância? O direito do faminro é mais urgente; o de-ste se
funda na necessidade, numa exigência natural e_ biológica; o do outro, se existe, é o
direito ao supérfluo oU
desnecessário (e
ã custa da fome do primeiro).
A imagem pode -ser um pouco forçada para
a aplicação ao nosso caso. Afinal, o acesso
a um curso superior não é um luxo ou uma
espécie de gula espiritual. É um direito, uma
aspira_ção legítima, um bem social. Mas o projeto não impede esse acesso;apenas distribui
os recursos mais equitativamente: quem tem
r~curs?s para chegar lá com o seu próprio
dmhetro, deixe o dinheiro público para
quem, sem ele, ficaria privado. Educam-se
dois, em vez de um só, impede-se_ que quem
pode tire a vez de quem não pode.
O contra~te- e a injustíça- se tornam
mais chocantes, se pensarmos que o custo
de um aluno na escola superior equivale ao
de_3_0 alunos no primário: a superalimentação
de um é obtida à custa de deixar 30 na fome
ab!ioluta. O aprendizado primário é muito
mais decisivo para que um homem seja home~. Su~ carência é uma marginalização.
Drante dessas considerações, temos que
entender que o dispositivo con-stitucionalitem IV do art. 206- tem que ser entendido
como um preceito-meta: um ideal a ser procurado para ser atingido com o aprimoramento
democrático e a vinda dos recursos. Imaginá-lo como um objetivo imediato é instituir
o possível.
Diz a _sabedoria romana .. impossibilium
nulla obligatio est'.' (CelsO, De R.S. 50, 17).
Não há nenhuma obrigação para as coisas
impossíveis. Talvez, seja por essa feição impossível que o preceito venha ficando estériL
Se é impossível, nenhum governo se snt<:: oberigado a cumpri-lo. Se o entendessemos como·
meta, todo governo teria o dever de fazer
tudo para chegar Já.
De mais, o próprio texto constitucional
mostra que o item IV do art._ 206 indica uma
meta. Do contrário contradiria o item II do
art. 208, que determina a "progressiva extensão de. gratuidade ao ensino médio'' . .Se para
o ensino médio a gratuidade é objetivo a ser
atingido progressivamente. que entender do
superior? Que entender do principio geral
do art. 206? Além disso, a disposição transitória do art. 60 confirma o entendimento.
Aliás, esse é o único entendimento legítimo
em termos atuais. Se quisermos retroceder,
buscar as razões de_ nossos legisladores do
século passado, que _deram partida a essa,
hoje tradicional, posição de fegiSiação brasi~
leira, a interpretação teria, ainda, outra raiz.
Nessa época, em que despertava na sociedade
civilizada a idéia de que a educação constitui
um dever do estado, este se movia, não por
um impulso humanista solicitado pela tomada
de_consciência de que ela, ·a educação, constituía um direito da pessoa humana, mas por

·ao_

uma postulaç:lo do seu próprio interesse, seja
desenvolvimentista, o estado próspero;· seja
social, a preparação de pessoal qualificado
para os serviços; seja, o que passa a ser trágico, no--estado totalitário, para transformar
criaturas humanas em escravos submissos e
alegre com sua_ escravidão.
Até o iníciO_- d_~ século XIX, o Estado se
apresenta, apenas como protetor ou estimulador da iristrução, da mesma maneira que
protegia as artes e as lt"!tras. Mas não a tomava
como tafelá sua ou como serviço devido.
Com a ReVolução Francesa. () Estado, julgando-se modelador único de sociedade, toma para si funções de instruir, não tanto realizando escola, mas fiscalizando-a e procurando tirar-lhe fisionomia particular e- a nota religiosa. Mais recentemente a expressão "insuuç<io pública"' foi Substituída por "educação
nacional", mudança sintomática do dirigismo
estatal e do crescente estatismo.
Na Constituiçãop Brasileira de 1891, além
dessa função de animador da Ins.trução, que
é conferida ao Estado, prescreve-se a laicidade do ensino oficial.
Esta simples afirmação, hoje tão evidente
para nós- a educnção_é um direito de todos
- , não aparecia nos Códigos antigos.
O Estado não se sentia no dever de atender
a um direito do cidadão, mas necessitado de
ter recursos humanos. Criava escola de medidti~ e ctJ.get_:J-_haria, para ter médicos e engenhetros. A engenharia surgiu freqüentemente nas escolas militares.
Nessa intenção, era natural que se criasse
escolas superiore:-. gratuitas. Era necessário
para o Estado.
Com o desenvolvimento da civilização e
da técnica, essas Profissões são procuradas
voc~cionalmente. Cessam os motivos para
programa<> de incer. tivos.
·
Por outro lado, ê clara a consciência de
que a educação é um direito pessoal e que
a educação-elementar é direito mais vital,
cofio base de vida civilizada e participada.
Fica nítida uma hierarquia de prioridades.
Por que, então, não parar para pensar? Por
que ter medo da idéia nova? Por que se recusar a ver o item IV do art. 206 como indicador
da meta? Com essa visão mais lúcida, deixa
de ser prescrição do impossível e passa a ser
obrigação.
O projeto do Senador Rollemberg não l
inconstitucional, mas determina prioridades
em vista de um fim.
Andava pensando sobre este projeto,
quando o domingo, dia 18, nos ofereceu à
leitura a lição de. Jesus sobre a lei do talião:
"olho por olho, dente por dente". O igual
materialmente assumido. A retaliação_ (nós
usamos hoje !Jluito essa palavra, q_ue a mUíto~s
parece estranha por confundir com retalhação) é freqüentemente uma justiçá menos
justa. o ig~al, igual. ~usto é o igual cpll)._e:qüidade.
.
Mas o que nos chama a atenção nesta passagem evangélica é que JesUs contrapõe ao
talião uma meta ideal, até inatingível: "Sede
perfeitos como O Pai do céu é perfeitO" (Mt.

MÚço de 1990.

5.4.8). Quem pretenderá cumrrir, num ato,

esse preceito? Se o pretender, perceberá o
impossível e não fará nada. Dirá como tantos:
"Nos dias de hoje não se pode cumprir a
moral do evangelho". E se acomodará. Se
pensar. contudo, que o preceito é meta, que
a justiça, neste mpndo, não consiste tanto
em ter a justiça, mas em estar à sua procura",
como diz Santo Agostinho, terá uma direção
para a sUã-Vida: cada ·ato de sua vida tentará
apro,cimar-se dela.
O Projeto n" 114 é um passo medido em
direção ao art. 206 IV.
Reitor do Colégio de São Bento, membro do Conse·
lho Federal de Educação,

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.
O SR. LOLRIVAL BAPTISTA (PFL-5E.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi"
dente. Srs ..Senadores,...os pessimistas de novo
tiveram que ver seus maus presságios des~
mentidos. Venceu a cordialidade. Venceu a
Educação. Venceu o entendimento. Venceu
ademocracia.
No último dia 15 de março, vimos comple·
tar-se a transição democrática no nosso País,
com a passagem da faixa presidencial pelo
Presidente José Sarney ao Presidente Fernan·
do Collor de Mello. Seguido do cumprimento
respeitosamente recíproco, que todos presenciamos. E _toda a Nação assistiu pela tele·
visão.
Tudo aconteceu dentro das melhores regras da boa educação. Tudo transcorreu como esperavam as pessoas sensatas, equilibradas, cientifs di! que um graride país somente
secoristrói com atitudes grandiosas. Uma coisa foi a campanha. Outra, bem diferente, o
momento hh.tórico da passagem do poder.
A posse do novo Presidente da República
dt? Brasil, Fernando Collor de Meilo, foi um
belo ato de civismo, de normalidade democrática, que ficará indelevelmente marcada
em nossas retinas e para a posteridade nas
imagens registradas pela imprensa de um modo geral.
No mesmo dia - e isto faço questão de
registrar - o Presidente José Sarney utilizou-se de emissoras de rádio do País inteiro
para transmitir, de viva voz, o seu último
programa "Conversa ao Pé do Rádio": Foi
um programa cheio de emoção, de grandes
emoções, no qual o ex-Presidente José Sarney expressou, mais uma vez, seus profundos
sentimentos de brasileiro, de cidadão, de estadista. Sua emoção ficou evidenciada quando sua voz embarcou-se ao pOnto de nós,
os ouvintes, podermos perceber.
Ressaltou Sua Excelência resultados expressivos que o nosso País alcançou sob seu
goVerno; destacou a paz e a normalidade eln
que entregava o País ao seu sucessor, com
a maís plena liberdade, em todos os níveis,
de que se tem registro na nossa História.
Exaltou, finalmente, o reencontro do Br~il
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com a Democracia, ~~taurada de modo pleno em seu Governo. E a íntegra dessa última
manifestação ao povo brasileiro, como Presidente da República, através do programa
··conversa ao Pé do Rlidio", que solicito seja
transcrita nos Anais do Senado, para conheci-

mento du_queles que dela desejarem saber,
no futuro, para se mirarem no elevado exemplo de dignidade, de bondade, de estadista
e de democrata que foi e que é. sempre, o
ex-Presidente José _Sarney.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito Bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM
SEU DISCURSO:
O Estado de .S. Paulo
Sexta-feira, 16 de março de 1990

"CHEGAMOS AO FIM"
Esta é a íntegra do último programa "'Conversa ao Pé do Rádio", transmitido ontem:
"Brasileiras e brasileiros, bom dia, Aqui
vas fala, pela última vez, como presidente
da república, o presiden~e José Sarney. Hoje,
expecionalmente, quinta-feira, dia 15 de mar·
ço de 1990.
Chego ao fiffi da minha jornada. Às 11
horas, transmitirei ao doutor Fernando Collor de Mello. president>! da República eleito
e empossado pelo Congresso Nacional, na
forma da Constituição, a Presidência da República. Quero agradecer a vocês, brasileiras
e brasileiros, que me ouviram e conversaram
comigo durante estes cinco anos, a bondade
de escutar os meus argómento e de ouvir a
minha sustentação do meu otimismo. Vocês
foram sempre, em todas as horas, as pessoas
às quais eu tinha de dizer Q_ que_ ac_antecia,
o que ocorria. A vocês de todos os recantos
do Brasil, do interior, das capitais, das cidades médias, grandes, pequenas, da área rural,
sobretudo essa geo_te que acorda cedo, às 6
horas da manhã, a você~ todos, o meu muito
obrigado.
Eu tenho a consciência tranqüila do dever
cumprido. Eu exerci o governo_ com a ·coragem, de ser tolerante, com a arma da paciência, com a força da minha fé, a correção do
meu comportamento, a austeridade com que
cumpri os meus devere?, a vida monástica
com que pratiquei a litufgia do cargo. Hoje,
é a hora da despedida. Eu entrCi o.o governo,
como eu disse, com os qlhos de ontem, isto
é, com os olhos do passado. Eu deixo o governo com os olhos do amanhã, com os olhos
do futuro, de quem acredita no Brasil. Tenho
certeza de que ele venc;:rá todas as dificuldades. Quantas vezes eu disse isto, neste programa, nos momentos mais difíceis.
Chegamos ao fim. E aQuele caos que todos
diziam q-ue fa acOrttecer, não aconteceu: o
Brasil cresceu 25%, o desemprego é o menor
da nossa História, a empresa privada está
capitalizada, o País está çompetitivo. Deíxo
reservas altas de mais de 7 bilhões de d_(!taxes,
çleixo os nossos celeiros dheios, com mais de

15 milhões de toneladas de grãos__t o que afasta

o problema da fome. Edim, deixo o Brasil
em paz, deixo a democrac_ia res_tatirada. Deixo um País em que _as relaçêies sociais mudaram, em que os trabalhadores passaram _a
defender os seus direitos livremente, sem medo, em que os patrões ficaram livres do governo e que o funcionalismo/público pode exercer as suas funções de reivindicar os seus direit_os. Assim, eu .,acredito que tenha prestado
um serviço à nossa Pátria,
- Hã um tcúfeil.O c;omum_ a ~Qd_os nós , que
é o terreno do bem público. Para .essa tarda,
eu estarei sempre pronto. Como homem de
Estado, minmha conduta é a de .criar todas
as condições ao meu_alcanc.e para que o País
vença os seus problemas. Eu assim tenho iei_to. Os possíveis agravos, eles são nieus e eu
não tenho o diteito__ d~ transferi-los à Nação.
Esta , a minha conduta. Mas eu não tenho
agravos, não tenho ressentimento, não tenho
rancores.
_
Eu quero deixar o mêu Cxem.plo de tolerância, este exemplo que eu quero deixar e que
tenho d ... ixado ao Brasil. Foi ele que criou,
que fez com que a liberdade pudesse permear
todo o proces-sCI-democrático. Eu desejo ao
meu sucessor, que ele tenha êxito. Desejo
ao doutor Fernando Collor que ele não encontre as dificuldades que eu encontrei.
E as minhas última<; palavras são estas: eu
volto ao meu Maranhão - minha pátria começa ali, no Maranhão- humilde, humano,
sereno, sem ressentimentos, sem rriedo, com
amor e gratidão, para viver o resto dos meus
anos, um soldado a serviço da liberdade. Eu
já disse algumas vezes esta frase, mas eu acho
que hoje ela fica muito bem: do que eu fiz
e que eu não fíz;eu não cuido agoii. O futuro
falará por mim, Desejo a todos, brasileiras
e brasileiros, desejo paz, a paz interior, a
paz do BrasiL Meu amor e minlla gratidão
eterna a todos vocês. Se eu pudesse, eu apertari~ a mão de todos. A mão de a_migo, de
irmão e d_e cidadão. E o faço simbolicamente
neste programa. Assim, eu quero me despedir com os versos dos cantadores de minha
terra~-que eles cantam rias noites de São João.
Assim é qU.e'des cantam a despedida, quando
eles saem para mais um porto da vida, acenando o lenço da saída: "Adeus, eu já vou
me embora, é chegada a hora de eu me despedir, assim comú o dia se despede da noite,
eu me despeço de ti". Deus guarde o Brasil
e seu povo.
E termino com aquela palavra que sempre
foi a constante em todas os nossos programas,
a palavra de otimismo: O Brasil é maior que
todos os seus problemas. Ele vencerá todos
os ob!>táculos. Bom-dia e muito obrigado e
muita felicidade a todos."
O SR. PRES!DENTE(Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN PDT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Pedro Ivo Campos
morreu no dia 28 de fevereiro de 1990. Não
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foi morte inesperada: há muito estava doente, há muito suportava estoicamente a doença. a dor, o interminável sofrimento.
A morte do governador catarinense consternou todos: seus famjliãres~ seus amígos e
correligionários, mas tamb~m seus advefsários.
. Quer di;zer de Pedro Ivo? QUase tUdo já
foi dito, na excelente coOCrtUfa realizada: pela
imprensa de Santa Catarina.
Mas um dos .representantes do Estado na
Càmara Alta não pode deixar sem um registro, para os Anais da Casa, de um evento
tão lamentável.
Não sei se devo falar de Pedro, o homem
público, ou Pedro, a figura humana. Em qualquer hipótese falo com a autoridade de quem
já não é seu correligionário político.
Concordo CO!l} a opinülo ·geral: acima de

tudo Pe.dro Ivo foi um obstinado. A obstina·
ção, a determinação é virtude essencial_ nos
bem-sucedidos,· tanto faz se no mundo dos
negócios, na política, em todos os se tores da
vida, É exíguo o espaço, na História, para
aqueles a quem falta determinação.
Qualquer utn- desanimaria, depois de duas
derrotas sucessivas para a Prefeitura de Joio.
ville. Mas não Pedro Ivo. Por isso ele acabou
p·or se tornar o primeiro Prefeito do MDB
daqueJa grande cidade. Depois dele, o MDB/
PMDB teria um largo período de domínio
em Joinville.
Pedro já havia sido Deputado Estadual e
Prefeito, aí se elegeu Deputado Federal.
Outra obsessão de Pe_dro Ivo foi a organização do MDBIPMDB. Raros, raríssimos políticos percorreram com tanto intesidade e
freqüência tantoS cj_uilômetros das estradas
catarínenses. É claro que_ o MDBIPMDB se organizou
e consolidou com força política em Santa Catarina com o esforço de muitos, como Dejandir Dalpasqualle.
Mas Pedro Ivo foi insupe-rável na tarefa
que se constituía num desafio quase invencível. Não se_ ignore que o ingente esforço
de construção partidária se de_u em plenb regime militar. A ditadura nunca quis partidos,
muito menos aquele,_que, nascido para fazer
a contracena de :uma democracia con_sentida,
pela vontade do povo acabou se transformando num vigoroso instrumento de denúncia
da própria ditadura.
Enquanto organizava·,; com os Companheiros, o MDB/PMDB, Pedro ia abrindo caminho para algo que - a H~tt)ria_ adiante c:lemonstrou- ele iria persegui~ com a determinação que era marca indeléw:l na sua persa"
nalidade: o governo do Estac.o.
Em 1982, Pedro Ivo _perde J - em memorável convenção do MDB- <t indicãçc1o--para
sua candidatura ao governo. O vencedor foi
Jaison Barreto.
No dia mesmo da derrota -·há vários testemunhos dessa confianç.l ilimitada no seq p-róprio talento e na sua própri.:t pertinácia ele afirmou que ainda iria gov.~rflar o Estado.
Perdeu a Convenção, perdeu naquele ano
a eleição para o Senado, teve que- passar lon-
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gos meses nos EUA cm tratamento de :iaúde.
já naquele tempo abalad<l.
Voltou, e foi para as estradas de Santa Catarina, com ânimo redobradc. Qáando che·
gou 19R6 foi indicado candidato do PMDB
ao Governo, com larga margem de vantagem
nas prévias que o partido realizou.
E no mesmo ano ganhou a,s eleições para
o Governo, cumprindo um destino que ele
mesmo se traçou, pela via do :.eu esforço ob:)·
tinado.
No governo, entrou com a determinação
de realizar um governo austero e empreendedor. Não calculou -como ninguém calcu-

lou- o grau, a extenção e a profundidade
das dificuldades que iria enfrentar, depois do
terremoto de irresponsabilidade e incompetência que assolou Santa Ciltarina no Governo Amin.
A sua firme determinação bateu de frente
com demandas reprimidas, que foram sim~
plesmente transferidas para o seu Governo,
pela administração Amin. Incomodava-o ao
extremo, a incompreensão e a impaciência
de significativas parcelas da sociedade catarinense localizadas basicamente no funcionalismo e no próprio PMDB - que demandavam ações, providencias e obras que o Caixa do Tesouro não tinha- corldições de su·
portar.
Ele não compreendia que essas demandas
não pudessem esperar, pois estava nos seus
planos e intenções atendê-las, quando fosse
possíveL
E nessas ocasiõ_es que a obstiriação se
transforma - como se transformou - em
intransigência, que se agravava na mesma
medida em que a doença se agravava.
Como na sua conta ele só 8ueria o bem
do Estado, ele muitas vezes reagiu de forma
despropo~itada e despropocional, sem ouvir
outras vozes do partido que damavam por
um tratamento mais democráti1~0 para os movimentos sociais e do funcionalismo e mais
respeitoso para os companheiros e militantes
do PMDB.
As vozes que influenciavam o eStãdo de
espírito do governador eram as do círculo
fntimo do poder, que insistlam na tese da
repressão e do fechamento do governo para
dentro de si próprio, ao invés de abri-lo para
a sociedade catarinense.
O anó de 1988 foi o melhor para o Governo
Pedro Ivo. Um secretariado político imprimiu um ritmo dinâmico e criativo à adminis~
traçào estadual.
Creio que o lnesmo círCulo palaciano sem voto, sem visão para fora das janelas
do poder, sem sensibilidade parn ouvir as ruas
e o povo - o convenceu que o secretariado
político só queria fazer política- que, entretanto, era· justamente o que desejavam as
bases partidárias.
Poucos, como· eu, com toda a lealdade,
tentaram convencer Pedro Ivo que era possível fazer política no governo, sem comprometer uma única vírgula da sempre preren·
dida austeridade.
No final do ano, Pedro modificou o secreta·
riado, com base naquilo que ac-reditava ser

o certo para a ::conjuntura: um-- secretariado
cujo valor fundamental era a lealdade com
o governador.
De novo, poucas chegaram até o gover·
nador para lembrá-lo dos compromissos com
o partido, acentuados no ano eleitoral. Ore·
sultado foi um secretariado frágil, política,
representativa e administrativamente, com as
hunro:<.as exce.ções, que sempre as há.
&te é o tempo que a doença começa a
minar definitivamente um corpo cansado, so·
frído.
Na doença e no sofrimento, Pedro Ivo mos·
trou mais uma vez a sua personalidade tenaz,
obstinada.
Todos os médicos que o atenderam, e os
que conhecem as dt?enças que o acometeram,
são unânimes em afirmar que Pedro só sObreviveu tanto tempo, por um profundo amor
à existência.
Muitas vezes Pedro Ivo tentou vencer a
doença pelo trabalho. fazendo um esforço
sobre-humano e ~omovente para se manter
vlVo, de pé e em atividade.
Mas nem mesmo a sua obstinação poderia
vencer o câncer. De outro lado, só homem•
como Pedro Ivo poderiam ter ido tão longe
na sua persistência e apego à vida.
Enfim, Pedro era_ assim: traçava o seu ca~
minho, o seu projeto e ia em freme, abnega~
damcntc, firmemente, teimosamente.
Mas é bom ficar rcgi~trado que ele era ca·
paz de recuar diante de argumentos sensatos.
_Dois exemplos. Em 1986 o ex-Deputado
Roberto Motta argumentou que prévias com
a participação de todos os diretórios não apenas lhe a-;segurariam a vitória p~ra indicação
de sua candidatura do Governo do PMDB,
como lhe dariam ampla legitimié ade e força,
sendo ao mesmo tempo um fator de formi·
dável mobilização partidária.
Pedro queria a escolha pela Convenção,
mas cedeu, e as prévias se realiz<tram dandolhe a _candidatura.
Mais recentemente, ele defendia que o
PMDB deveria ir sozinho ao pleito deste ano.
Diante de argumentos por mim expendidos
(eu ainda estava no PMDB) passou a defender, para mais de um interlocutor, uma alian·
ça com os partidos de esquerda.
Gostaria de fazer refàênciã--a -duas quali·
dades pouco mencionadas de Pedro Ivo Cam·
pO::.: a coragem e o patrioth;mo.
Nenhum político dos que conheço, fazia
tantas alusões ao civismo e ao patriotismo.
A seu modo, amava este País, e talvez uma
das -suas grandes decepções tenha sido o fato
de que o patriotismo se tornou algo extemporâneo e meio fora de moda.
Acredito que ele tenha trazido esta preocupação - tão constante no seu discurso de sua pa<>sagem pelo Exército, como se sabe,
antes de 1964.
O fato é esse: para Pedro Ivo, -Pátria era
algo para ser cultuado e respeitado, e ele
nunca perdia um ensejo para reafirmar sua
crença nos valores do civismo.
Por isso mesmo, Pedro Ivo era um nacionalista, com uma grande f<E J!OS va_lores do Brasil
e no destino nacional.
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Pedro Ivo era patriota e nacionalista e era
também um homem de cqrag~m.
Ou não era preciso ter coragem - ele,
um militar de reserva- ter desde logo condenado o golpe de 1964? Ou, sem coragem,
teria ele ingressado no PTB, e nele perma·
necido nos idos de 1964 e 1965, logo depois
fundando o MDB?
Foi um crítico permanente do regime de
1964, e isso lhe custou a desconfiança dos
militares. Muitos dos 42 pres.os catarinenses
da famigerada Operação Barriga-Verde
(1975) testemunham que os militares encarregados do inquérito, em muitas dHs suas pergunta!>, visavam a pessoa e atividades de Pe·
dro Ivo Campos.
Na Prefeitura- de Joinville- ou.tro ato de
coragem- admitiu e manteve vários envol~
vidos no mesmo inquérito da Operação Barri·
ga-Verde. A!>sim também deu assistência
continuada e cobertura efetiva aos presos políticos, nos anos negros e diflceis da ditadura
milítar.
Coragem era preciso, tambim. para per·
tencer ao MDB, e organizar o partido no
Estado. Tudo isso Pedro Ivo fez, sem fazer
alarde, na mesma postura firme c serena que
se constituíram numa das faces marcantes de
sua personalidade humana e política.
Pedro Ivo Campos, mais do que qualquer
outro, era peemedebista. A sua lealdade, a
sua fidelidade ao MDB/PMDB, não cogitava
das facções que sempre travaram a luta inter·
na.
Mesmo que~ ele sempre estivesse ligado à
corrente conservadora/moderada do partido,
fazia questão. de dizer que o PMDB não era
conservador nem progressista, era simples·
mente peemedebista. É claro que esta era
uma visão ingênua, idealista, mas e~tou certo
que em Pedro era sincera.
Eu estive situado sempre na corrente oposta a Pedro Ivo, com exceção do momento
das prévias de 1986. Meu entendimento era
simples: ninguém havia acumuladc· mais méritos do que ele para ser o candidato. Além
disso. o candidato que se apresentava contra
ele, na ocasião, tinha o mesmo pelfil.
Esta nossa diferença política ·fundamental
se explicitou em numerosos momentos de
nossa convivência, mas creio que ambos im·
pedimos que elas abalassem nossa runizade
e consideração pessoaL
Posso dizer, tranqüilamente, que fui o político (então) do PMDB que mais questionou
o Governo Pedro Ivo. E o fiz pessoalmente,
por telefone, por carta e por telegrama, todas
as vezes que o Governo se recusava a dialogar
com os movimentos sociais e/ou grevistas ou
os reprimia.
Nos dois primeiros anos, no começo do
Governo, toda vez que voltava_dos meus roteiros pelo interior, ia ao governador fazer
o relato do que nossos companheiros de
PMDB me haviam colocado. Na essência,
era a reclamação generalizada (e que permaneceu até meu último roteiro no partido, em
janeiro deste ano) que o Governo do PMDB _
não governava com o PMDB.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1990

Em pelo menos duas ocasiões .Pedro Ivo
se irritou, determinou ordens e providências
para corrigir a distorção, as quais, entretanto,
jamais foram cumpridas. Ante~ de levar à
imprensa as queixas (que não eram ·minhas,
mas do pertido) levei ao governo e ao governador. Mas t! claro que, cm vários momentos,

diante de fatos consumados, fiz minhas críticas pela imprensa, inclusive para deixar explícito para a opinülo catarinensc, mmhas discordãncias e inconformidade.
Todos esses conflitos, todas essas divergências, que não foram poucas, não conturbaram
nosso relacionamento

pes~mal.

Pedro parecia

compreender que eu era sincero e honesto
nas minhas formulações.
Ele estava hospitalizado quanoo s-aí do
PMDB. Não pude comunicar-lhe pessoalmente. como fiz com Cassildo. Ma:; o episódio de um telegrama que lhe mandei, desejando-lhe saúde, mereceu da parte 9ele uma
re.<;pO!'ta sensibilizada e fraterna, C· que me
faz supor que ele compreendeu as minhas
razões.
Com Pedro Ivo falei todas as vezes que
quis, geralmente na mesma hora e dia, embora seja verdade que raramente o procurava.
No ano passado sô pedi a ele duas audiências,
quando ele me atendeu com muita atenção
e deferência.
Enfim, Pedro Ivo se foi, com suas virtudes
e com seus defeitos, com seus acertos e com
seus erros, com suas vítóriaS e suas derrotas,
mas com toda a sua vida dedicada à cau~a
pública.
É um dever homenageá-lo, prantear sua
morte, e pedir a Deus que ele tenha o repouso
merecido.
É meu dever fazer este pronunciamento,
e manifestar minha solidariedade a D. Marisa
-admirável mulher-. suas filhas, seus familiares, "os seus amigos e correligionários,
e toda a gente catarinense que chora a sua
morte.
O SR. PRESIDENTE(Pompcu de Sousa)
-Na presente sessão terminou o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n" 4, de 1990, que autoriza a Prefeitura Municipal de Muriaé, Estado de Minas
Gerais, a elevar em NCz$ 3.820.371,00 (três
milhões, oitocentos e vinte mil, trezentos e
setenta e um cruzados novos) o montante
de sua dívida consolidada.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte.

ORDEM DO DIA
-IDiscussão, em turno único, da rcdaçãQ final (oferecida pela Comissão Diretor-a etn Seu
Parecer n" 6, de 1990), do Projeto de Rcs0·
lução no 91, de 19R9, que suspende, de acordo
com a decisão proferida pelo Supremo Tribu·
na! Federal, em acórdão de 5 de março de
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I lJ86, a execução do parágrafo único do an.

ATO DO PRESIDENTE
N• 22, DE I990

45 da Lei Orgânica da Magistratum Nacional
(Lei Complementar n'·' 35/79), nos termos do
que dispõe o art. 52, inciso X. da Com.tituição.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais havendo a tratar. e~tá encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão ás IR horas.)
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N" 04, DE I990
A Comissão Diretora do Senado Federal.
no uso de suas atribuições regimentai~ e regulamentares.
Considerando a existência da Comissão
Mista Permanente estabelecida pelo art. 166,
§ l", da Constituição Federal;
Considerando a necessidade de se prover:
em caráter urgente e emergenc:ial. o assessoramcnto à esta Comissão, resolve:
Art. 1" A Presidência da Comissão Mista
Permanente a que se refere o art. 166. § I-.
dã Constituição Federal ppderá indicar até
5 (cinCO) servidores do Centro Gráfico, para
servirem à Comissão na Subsecretaria de
Apoio Técnico a Orçam e ritoS: Públicos da Assessoria do Senado Federal.
Parágrafo único. Fiça assegurado aos servidoi'es designados na forma deste Ato o dis·
posto no art. I" e seu parágrafo único do
Ato da Comissão Diretora n" 16, de 1988.
Art. 2" Este ato entra em vigor na data
de sua publicação, revogada~ a~ disposições
em contrário.
Sala da Comissão Diretoria, 13 de março
de 1990 ...:.:. :.:Nelson Carneiro- Iram Saraiva
- Alexandre Costa - Mendes Canale Pompeu de Sousa- Antônio Luiz Maya.
(*)ATO_ DO PRESIDENTE
N' OI4, DE I990
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O Presidente do -Senado Federal. no uso
da sua _competência regimental e regulamentar, em conformídaçl.e com a delegªção _de
competêricia que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 1973, e tendo
em vista o que consta no Proceso n\'
001982/90-7, resolve rescindir, o contrato de
trabalho da servidora Maria Luiza Duarte de
Castro, Assessor Técnico, DAS-3, do Gabinete da Liderança do PFL, contratada sob
o re8:ime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a partir de 5 de março de
1990.
Senado Federal, 20 de março de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente do Senado FederaL
PORTARIA
N'4, DE I990
O Diretm-Geral do Senado Federal, no
uso das atribuições que lhe confere o art.
283 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, e tendo em vista o disposto
no art. 574, § 1", -do mesmo Regulamento:
resolve designar José Jabre Baroud, Analista
Legislativo, Goitacaz Brasônio Pedrosq de
Albuquerque, Analista Legislativo, e Aureliano Pinto de Menezes, Analista Legislativo,
para, sob a apresidência do primeiro, integrarem Comissão de Sindicânda incumbida de
apurar os fatos constantes dos Processos n"~
002187190-6,. 002468190-5' 001355190-2,
002517190-6 e 001326190-2.
Senado Federal, 19 de março de 1990.
José Passos Porto, Diretor-Geral.

ATA DE COMISSÃO
4~

COMISSÃO DIRETORA
Reunião (ordinária), realizada
em 13 de março de 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimen~al_e regulamen·
Às onze horas e trinta minutos do dia treze
tar. de conformidade com a delegação de
de março de um mil novecentos e noventa,
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
reúne-s_e a Comissão Diretora do Senado Feda Comissão Dir_etora n" 2, de 4 de abril de
deral, na Sala de reuniões da PteS:idencia,
1973. e tendo em vista o que consta do Procom a presença dos Excelentíssimos Senhores
cesso n~ 000680/90-7, resolve aposentar, voSenadores Nelson Carneiro, Presidente,
luntariamente, Severino Anselmo, Analista
Iram Saraiva, Primeiro Vice-Presidente, Ale~
. Legislativo. la. Classe, Padrão III, do Qua·
xandre Costa, Segundo Vice-Presidente,
dro Permanente do Senado Federal. nos terMendes Canale, Primeiro Secretário, Divalmos do artigo 40, inciso III, allnea ..a", da
do Suruagy, Segundo Secretário, Pompeu de
ConstituiÇãO da República Federativa do
Sousa, Terceiro Secretárío~ Louremb'erg NuBrasil, combinado com os artigos 515, inciso
nes Rocha, Quarto Secretário, e Antonio
II, 516, inciso I; 490, 492, § 1''; 517, inciso
Luiz Maya, Suplente.
III; 488, § 4~', do Regulamento AdministraO Senhor Presidente declara iniciada a reutivo do Senado Federal {Edição Atualizada
nião e submete aos presentes os seguintes
-1989), e com os artigos 1·', 5·' e 11 da Reso· ·
·
assuntos:
lução SF n'' 87. de 1989, com proventos intea) Projeto de Resolução no 1, de 1990-CN,
grais, observado o disposto no artigo 37. incique "altera disposições do Regimerúo Coso XI. da Constituição Federal.
mum sobre a Delegação Legislativa".'
Senado Federal, 23 de fevereiro de 1990.
É designado o Senhor Segundo Vice-Pre1
- Senador Nel_son _Carneiro, Presidente
sidente para relatar a matéria;
· · b) proposta de Ato da Comissão I)iretora
(~) Republicado por haver s.aldo çom incorreção
que consubstancia a decisão do Colegiada,
no DCN, Seçãoii, de 2_4-2-90,
em sua reunião de_8-3·90, autorizando a per-
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manência de servidores do Cegraf ~ disposição da Comissão-Mista Permanente de Orçamento.

Os presentes assinam o respectivo ato que
vai ã publicação;
c) expediente do Senhor Senador Salda-

nha Derzi solicitando"autorizaçilo para-deSpesa com tratamento de saúde de sua esposa.
Os presentes, após exame cta maté-ria, concedem a autorização solicitãda, nos termos
do Ato n'1 30/89, da Comissão Diretora;
d) prestação de contas do Senado relativa
ao terceiro trimestre de 1989 (Processo n"
15750/89-2).
A matéria é distribuída ao Senhor Segundo
Secretário para que seja relatada;
e) expediente do Direlor-Geral da "Revista Vivência" acerca de autorização concedida pela Comissão Diretora, em outubro de
1989. para imprenssáo, pelo Cegraf, dos nú~
meros 11 (onze) e 12 (doze) daquela pubti~
cação e propondo al!eração na forma de im~
pressão do número 12 (dOze).
Os pres_entes examinam a matéria e autorizam a alteração conforme solicitada.
Em seguida, o Senhor Presidente CJnvoca
uma reunião da Comissão Diietra, com apre~
sença dos Senhores Líderes de Partido Potí~
tico no Senado, a realizar-se no dia 21-3-90,
quarta-feim, às lOh 30min., a fim de serem
discutidos assunt9s de ordem administrativa.
O Senhor Presidente se afasta motnenta. neamente da reunião, e é s-ubstitUúio Pelo
Senhor Primeiro Vice-Presidente, este concede a palavra ao Senhor Segundo Vice-Pre-

sidente que ~ubmete aos preSentes os seguintes assuntos:
a) Parecer oral favorável à aprova9ão da
Prestação de Contas do Fundo Especial do
Senado Federal relativa ao terceiro trünestre
de !989 (Processo n'" 0!5710/89-0).
OS pre:~e-ntes discutem a matéria e aprovam
o Parecer;
b) Parecer pelo arquivamento do Processo
n'' 008696/89-6, em que o s·enhor Senador
Dirceu Carneiro- cõinunica fato ocorrido durante a reunião de acareação realizada no
dia 7 de junho de 1989 na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre importação de alimentos, com_as conclusões da respectiva Co~
missão de Inquérito.
A Comissáo Diretora- discute a matéria e
aprova o parecer.
Na seqüéncia dos trabalhos da reunião, o
Senlúit.Ei.esidente retorna e concede a palavra ao Senhor Primeiro Seciétário, qué su-bmete aos presentes os seguintes assuntos:
a) Processo n" 009901189-2 referente ao
"Memorando de Entendimento entre o Sena-do Federal e a State Uníversíty of New York
at Albany (SUNY- A)".
A matéria é distribuída ao Senhor QuartoSecretário para que seja relatada.
b) Processo n'·' 014286/89-0, que contém
consulta sobre o interesse do Senado felieral
na renovação de Contrato celebrado cpm a
Infracró, para uso, por esta Casa, de uma
área no Aeroporto de Brasília.
Os presentes examinam a matéria c decidem que a Comissão Diretora não te:rn 1interesse na renovação do mencionado comrato.
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C) Processo nu 002126/90~7 em que
o Diretor da Assessoria do Senado Federal
solicita seja autorizada a impressão, pefo CEGRAF, de trabalho de_ autoria do servidor
Mauro Mareio de Otíveira.
Os presentes, após exame da matéria, concedem a autorização solicitada.
O Senhor Presidente, em prosseguir:1ento,
concede a palavra ao Diretor-Geial, qlJ;e submete à Coinissão Diretora os seguinteS assuntos:
a) Processo n" 001309/90-0, de interesse da
servidora Maria de Fátima Fernandes Plácido.
É designado o Senhor Primeiro Vice-Presidente para relatar a matéria.
b) Processo nõ' 001544/90-0, de ínteres~e de
Berenice Terezioha Correa Carneiro. ·
É designado o Senhor Primeiro Secre'tário
para relator da matéria.
c) Processo n9 013068/89-0, em que a Subsecretaria de Relações Públicas apresenta sugestões para a regulamentação da cessão de
espaço do Senado Federal para manifestações de caráter cultural.
A matéria é redistribuída ao Senhor Terceiro Secretário para que seja relatada.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião às treze hàrps e
trinta minutõs, pelo que eu, José Passos Porto, Diretor-Geral e Secretário da Cm:nissão
Diretora, lavrei a presente Ata que, depois
de assinada pelo Senhor Presidente, vai à pu__
blicação.
Sala da Comissão Diretora, l3 de :narço
de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 23' SESSÂO, EM 21 DE
MARÇO DE 1990

1.1- ABERTURA
L2- EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagens do Senhor Presi·
dente da República
Submetendo à deliberação do Senado
a escolha de nomes indicados para cargos
cujo provimento depende da sua prévia
aquiescência:
- N~· 91190 (n" 330/90, na origem), refe·
rente à escolha do Dr. Eliseu Martins para
exercer o cargo de Diretor do Banco Central do Brasil.
- N" 92/90 (n" 331/90, na orfgéiri); referente ã 'escolha do Dr. Joubert Furtado
para exercer o cargo de Diretor do Banco
Central do Brasil.
l.2.2- Parei.:eres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n" 42/89,
que dispõe sobr~ os feriados de 12 de ou·
tubrv e de 2 de novembro.
-Projeto de Lei do Distrito Ferdcral
n 7190. que dispõe sobre transposição de
servidores pant a Carreira de que trata
a Leí n" ~2. de 2tJ di! dezembro. de 1989.
-Projeto de Lei do Distrltõ Fede-ral
n·• 5t90. que cria a~ EscolaS Classe c o
Centro de_ Ensino que menciona na Fun·
daçãrJ Educacional do Distrito Federal.
e dâ outras providt!ncias.
-Projeto de Lei do Distrito Federal
n" 65.W·). que displ'íe ·sobre a utilização
de cursos d'ãgua na área do Distrito Fede·
ral por empr'e!>a:; indu~triais c agroindus·
triais.

1.2.3- Requerimento
-N"47190, de autoria do Senador Dir. ceu Carneiro: solicitando ao Poder Exe·
- cutivo infórgw~)es ql,!c rnencion_a~ _
1.2.4- Comunicação
-Do Senador João Menezes. referente à indicação do Senador Marcos Maciel
para exercer as funções de Lidei do Partido da Frente Liberal no Senado Federul.
- 1.2.5 - Requerimento
- N" 48/90, de autoria do Senador
Humbt.!ftO Lucena, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos
editorias do O Estado de: S. Paulo, na sua
edição de_h.oje, sob os títulos "A destruição da ordem jurídica", "A face real do
Brasil Novo e "O cao~ económico",
1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR DJVALDO SURUAGY
- Homenagem póstuma ao ex-Senador
lsmar Goes Monteiro.
SENADOR IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Cornent;jrios sobre declarações
do presidente cubano Fidcl Ca~tro. em
entrevista a jorniilistas brasileiros.
SENADOR MATTA MACHADOProfis!:iãO de fé no parlame-ntarismo.
-st.~ADOR MAURO BORGESHomenagem de pesar pelo faledme-n.to
do Marechal ltJSé Ma~hado Lopes.
1.2.7- Apreciação de mat~ria
- Redação final do Projeto de Ld do
DF n' 1190. que dispôc sobre a organi·
zaçào do Tril.i'unal dt> COntãs do Distrito
Fedewl e d~ outras providências. Aprm·ada, nos termos do Requerimento n·· 49/QO.
À sanção do Governador do Dístrito FederaL

1.2.8- Requerimentos
- N'·' 50/90, de urgência para o Projeto
de Lei do Senado n·' 4/90-Cornplernentar,
que dispõe sobre inelegibilidade e dá outras providéncias.
- N" 51190, de urgência para o Projeto
de Resolução n" 11/<)0, relativo a pleito
do Estado de Goiás.

1.2.9- Comunicação da Presidência
Recebimento d-a Mensagem n''
4R/90-DF. do Governador do Distrito Federal, solicitando correçào nos textos dos
Projetos de Lei do DF n·'' 11 e 17/90.
L3-0RDEM DO DIA
Reda~·ão final (oferecida pela Comissão
Diretora em seu Parecer n'' 6, de 1990),
do Projeto de Resolução n'' 91, de 1989,
que suspende, de acordo com a decisão
proferida pelo Supren;10 Tribunal Federal
em acórdão de 5 de- março de 1986, a
execução dO parágrafo únicp do art. 45
da Lei ,Orgânicé! da Magistratura Nacional
(Lei Complementar n' 35n9), nos termos
do que dispõe n art. 52, ínciSo X dU Cons·
tltuiçáo.Aprm:ada. À promulgação.

1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimento n" 50/90. lído no Expediente da pre.!>ente sessão, de urgência
para o Projeto de Lei do Senado n" 4/90
-Complementar. Aprovado.

-Requerimento n·' 51/90. lido no Expediente da presente sessão, de urgência
para o Projeto de Resolução n" 11/90.
Aprovado.
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EXPEDIENTE
CENTRO GÚFICO DO SENADO FEDERAL
DIAIIIO DO COIIIGIIESSO NAQONAL
do~ Meu do Sen1.d0

PASSOS PORTO

Impresso sob o1 respons.ab•hd.ade

D•retor·Geral do Senado Federal
AGACIE L DA SILVA MAIA
01retor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA
Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
D1retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Drretor Adjunto

ASSINATURAS

Semestral ···················· .................•....•.........•• NCz$17,04'

Exemplar Avulso ......................... ~·•···,·"~·-··h·· NCzS 0,11
Ttragem 2.200-eXemplares.

SENADOR NELSON WEDEKIN -

t.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JOSE PAULD BfSDLEstilo de governo do Presidente Fernando
Collor. Comentários quanto ã constitucionalidade do Governo Fidet Castro.
SENADOR CARLOS ALBERTOApreciação, pelo Congresso Nacional! do
plano de estabilização da economia do

Situação dªs micros e pequenas empresas,
_tendo em vista o "Plano Brasil Novo".
da

4~

23~

1.3.3- Designação da Ordem do Dia
próxim~ sessão
1.4- ENCERRAMENTO

2- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
-N"5 23 e24, de 1990.

Presidente Fernando Collor- Plnão Brasil Novo.

Ata da

Federo~l

3- DIRETORIA GERAL DO SENADO FEDERAL

- Extrato de contrato n" 14/90
4 - MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS

6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES.

Sessão, em 21 de março de 1990

Sessão Legislativa Ordinaria, da 48? Legislatura

Presid€ncia dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ÀS 14HORAS E 30MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - Alufzio Bezerra - Nabor
Júnior- Leopoldo Peres- Carlos Dc'Carli
- Odacir Soares - Olavo Pires - Jarbas
Passarinho- Moisé.o; Abrão _.--Antonio Luiz
Maya - João Castelo - Alexandre Costa
- Edison Lobão - João Lobo -:- Chagas
Rodrigues- Hugo Napoleão- Afonso Sancho - Mauro Benevides - Carlos Alberto
-José Agripino - Lavoisíer Maia - Marcondes Gadelha- Raimundo Lira- Marco
Maciel - Ney Maranhão - Monsueto de
Lavor- João Lyra - Divaldo Suruagy Teotonio Vilela Filho - Albano Franco Francisco Rollemberg - Lourival Baptista
- Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar- Gerson Camata- João Calmon- Afonso Arinos - Jamil Haddad -Nelson Carneiro Ronan Tito - Severo Gomes -·Fernando
Henrique Cardoso - Mário Covas - Iran
Saraiva- Irapuam Costa Júnior- Pompeu
de Sousa- Maurício Corrêa- Meira Filho
- Louremberg Nunes Rocha- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson
Martins - Leite Chaves - José Richa Jorge Bornhausen -Dirceu Carneiro -Nelson Wedekin- José Paulo Biso] -José Fogaça.

-

OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
A lista de presença acusa o compareci·

mento de 59 Srs. Senadores. Havendo núme~
ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr.: !"Secretário procederá à leitura do
Expediente.
-_É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA

Submetendo à deliberação do Senado Fede~
ral_ a escolha de nomes indicados para cargos
cujo proVimento depende de sua prévia

equiescência:
MENSAGEM N" 91, DE 1990
(N~ 330/90, na origem)

ExCelentíssimos Senhores Membros do Se·
nado Federal:
Nos termos cfO- artigo 52, inciso III, letra
d, da Constituição Federal, tenho a honra
de submeter à consideração do egrégio Sena·
do Federal o nome do Doutor Eliseu Martins
para exercer o Cargo de Difetor do Banco
C€iltral do Brasil.
Os mÇritãs-do Senhor Eliseu Martins, que
me induziram a escolhê-lo para o desempe-

nho dessa devada função, constam do anexo
Curriculum vitae.

BraslHa,l9 de março de 1990.- Fernando
Collor.
CURRJCULUM VITAE

Dados Pessoais
Eliseu Martins
. Brasileiro; mlfural-de Albertina- MG, nascido em 2-6-1945
. i:'ãso, 2 filhos
Formação Acadêmica

. Professor Titular da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São
Paulo
. Bacharel, Doutor e Livre Docente em Contabilidade
. Diversos cursos a nível de pós-graduação
na FENUSP, na França e nos EUA.
Publicações
Livros:

. Administração Financeira ~Em coMautoria
-EditoraAtlasS/A. (3 volumes: texto, exercícios e Manual do Professor)
. Contabilidade Intermediária - Em cc-autoria- Editora Atlas S/ A.
Análise da Correção Monetária das Demonstrações Financeiras- Editora Atlas S.
A.

. Contabilidade de Custos (3 volumes: texto,
exercícios e Manual do Professor)

Março de 1990
Manual de Contabilidade das Sociedades

por Ações- Em cc-autoria- Editora Atlas
SI A.
. Contabilidade Introdutória (3 volumes: texto, exercícios e Manual do Professor) -Em
co-autoria- Editora Atlas S/A.
Manuais de Custos:
. das Sociedades de Crédito, Fiiiã.nciamento
e Investimento.
Em co-autoiia.
. dos Bancos de Investímento - Em cc-autoria.
. das Sociedades Corretoras- Em cc-autoria
. das Sociedades Distribuidoras. Em co-autoría
. das Sociedades de Arrendamento Mercantil
-Em cc-autoria (Todos editados pelo BACEN)
Manuais de Contabilidade:
. das Sociedades de Crédito, Firiãnciamento
e Investimento. Em co-au'toria.
. das Sociedades Corretoras - Em cc-au-

toria.
. das Sociedade~ de Arrendamento Mercantil
-Em co~autoria. (Todos editados pelo BA~
CEN)
Trabalhos e Teses:
. inúmero apresentados em Congresso RegioM
nais, Nacionais ·e Internacionais de Contabilidade (Porto Rico, Vancouver-Canadá, Chile, Rio de Janeiro, São Paulo (vários), Salvador, Cuiabá, Canela etc.)
Artigos.
mais de uma centena, entre IOB (TemátiCa
Contábil), Revista Brasileira de Contabilidade, Boletim do Contador, Revista de ConseM
lhos Regionais de Contabilidade, Folha de
S. Paulo~ Gazeta Mercantil, Revfsta Exame,
Revista da Secretaria: da Fazenda, Revista
da Coniissão de Valores Mobiliários, Mapa
Fiscal. Centro de Estudos Superiores,
COAD, Boletim do CEBRAE, Boletim ANCAP, Boletim Sincopeças, Boletim do Auditor Independente etc.
Atividades Profissionais junto à USP
. Vice-Ch.efe do Departamento de Contabilidade e Atuária
. Presidente da FIPECAFI- Fundação Inst!tuto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras
. Professor e ex-Coordenador do Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)
Atividades ProriSsionais junto a entidades públicas e sociedades da economia mista
. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
- Diretor (1985 a 1988)
. Consultaria para diversas empresas (até
1985)
. TELEPAR- Telecomunicações do Paraná
SIA, CTBC- Companhia Telefônic<i. Borda
do Campo, COSIPA- Companhia Siderúrgica Paulista. CESP - Companhia Energética de São Paulo, entre outras.
. Assessor do Secretário da Fazenda de São
Paulo, Professor Carlos Antonio Rocca (1972
a 1975), implantação do Sistema çje Informação da SEST - Secretaria de ContrÕle
·das Empresas Estatais, junco ao Ministério
do Planejamento, ex-Coitselheiro -fiscal de
várias empresas federais. estaduais e munici-
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pais, ex-Assessor do Preside_nte do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo.
Atividades Profissionais junto à empresa privada
. Ex-Consultor Empresarial junto a íriúmeras
empresa.;;:
. IRFM- Indústrias Reunidas Francisco Ma~
tarazzo S/A., BACEN -Banco Central do
Brasil (pela FIPECAFI), IKPC- Indústrias
Klabin de Papel e Celulose, Construtora
Mendes Júnior, Siemens S/A., Soteconti Auditoria, Co.nstrutora Ferreira, CCPl- Companhia de Cim-entõ Portland ltaú, Directa
Auditores, Trevisan & Associados, Indústrias de Bebidas Cinzano SIA., SAIV- Sociedade Anônima Indústrias Votorantim,
Corporação B-onJiglioli, Ministério da Agricultura, Banco Itaú S/A., Grupo Gerdau,
Brasilpar S/A etc.
Atividade Especial --Representação junto
à ONU.
. Representante do Brasil junto à ONU Organização das Nações Unidas, no Grupo
Intergovemamental de Especialistas em Contabilidade e Informação: 1987, 1988 (Nova
Iorque), 1988 (Genebra), 1989 (Nova Iorque), 1989 (Paris) e 1990 (Nova Iorque)
Associações e órgãos profissionais a que pertence
·. IBRACON -Membro e ex-Vire-Presidente de Assuntos Técnicos (5• Seção Regional).
, CRC --::: ÇQnselho Regional de Contabilidade- Conselheiro Suplente.
. AIC- Assodàção lnteramericana de Contabilidade
. ABAMEC - Àssociação Brasileira dos
Analistas de Mercado de Capit-ais - Sócio
Benemérito -, SP.
. APROFESC- Associação dos Professores
de Ensino Superior de Contabilidade.
. Sindicato dos Contabilistas de São Paulo.
Conselhos Editoriais
. "lnternational Accounting Bulletin", Londres -1983 a-]9S7- (Editorial Adviser).
. Revista de Administraçáo-da FEA/USP -(Membro do Conselho Editorial.)
. Cadernos de Estudos-:- FIPECAFI- Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atu&riais e Financeiras.

(A Comissão de Assuntos Económi-

cos)

MENSAGEM N• 92, DE 1990

(N• 331/90, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos' do artigo 52, inciso III, alínea
d 1 da Constituição Feõ_er<:LI, tenho a honra
de submeter à consideração do Egrégio Senado Federal o nome do Doutor Joubert Furtado para exercer o Cargo.de Diretor do banco
Central do Brasil.
Os méritos do Senhor Joubert Furtado,
que me induziram a escolhê-lo~para o desempenho dessa elevada função, constam do anexo Curriculum Vitae.
.Brasília, 19 de março-de 1990.- Fernando
Collor.
'
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Curriculum Vitae
1. Dados Pessoais
1.1. Nome: Joubert Furtado
1.2. Data de Nascimento: 1+Li~46
1.3. Natural de: Vitória (ES)
1.4. Estado CiVil: casado
1.5. Identidade: 281.526 DPF/DF
1.6. CPF: 046.551.337/91
1.7. Endereço: SQS314,blocQ "C", ap. 304
- 70383-Brasma -(DF) - Tels. 245-5164
e 245-6443
1.8. Local de Trabalho: Banco Central do
Brasil- Ed. Sede · 9'·' andar Tels. 214-1309
e 214-1311
L9. Cargo atual: Chefe de Departamento
de Desenvolvimento do Pessoal- DESEN.
2. Escolaridade
2.1. Nível Superior: Ciências Econômicas
(incompleto), Universidade de Brasi1iaBrasllia (DF)- 1974
2.2. Nfvel Médio: 2? grau Colégio Salesiano
N.S. da Vitória- Vitóriã -(ES) - 19641~ grau Çolégio N.S. da Penha- Vila Velha
(ES) -1961
.
Cursos Especiais
3.1. BrasilfAmérica Sociedade_ de InglêsBrasflia (DF) - 1974175
3.2. J. Henry Schroeder- USA- Curso
sobre o mercado monetário norte-americano
-Brasília (DF) ~ nov/75
3.3. Swiss Bank Corporation - Suíça Curso sobre mercado financeiro internacional - Brasília (DF) - jun/76
3.4. Banco Central do Brasil Curso para
Promoção ao Nível II (CAINT) - Brasília
(DF) - junlago/77
3.5. First Boston Coqloiãiíon-- USA Seminário sobre o mercado de capitais norteamericano - Brasília (DF) - dez/77
3.6. Morgan Guaninty Trust Bank of New
York - USA - Curso sobre o mercaso de
câmbio norte-americano ~ New York - jan/
fevn8
·
3.7. Union Bank of Switzerland- SuíçaSeminário sobre operações de bancos internacionais - Ennatigen - mar/78
3.8. Federal ReServe Ballk of New York
~ USA - Seminário para Bancos Centrais
~ New York- out/78
3.

4. Missões Especiais
4.1. Salomon Brothers - USA - Estágio
na sala de operações de câmbio - N ew York
- jan/78
4.2. First Boston Corporation- USA -Estágio sobre o mercado de capitais norte-americano - N ew York - fev/78
4.3. Merrill Lynch Pierce Fi::nner e Smith
Inc. - USA - Estágio na sala de operações
de câmbio- New York- jan/78
4.4. Barclays Bank Límited ~Inglaterra
Estágio na sala de operações de câmbio Londres - ago/78
4.5. Diversos banqueiros estrangeiros __:_
Programa de visita a bancos du mercado financeiro internacional e estágios em salas de
operações de câmbio (inclusive com vistas
à implantação da sala de operações internacionais do banco Central).- New York, Chicago, Londres, Paris, Amsterdam. Frank-
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furt, Bruxelas, Zurich, O~Io c Madri- 1979/80
e 81

4.6. Instalação da Sala de Operações Internacionais do Banco Central do Brasil- Bra-

Slua (DF) - 197811983
S.

Expe['iêncla Profissional

5.1. Banco do Brasil S.A. (concurso público - 1964) -Posse: Novo Hamburgo (RS)
- 1965

5.2. Banco_Central do Brasil
5.2.1. requisitado para a Inspetoria Geral
de Bancos- Rio de Janeiro (RJ)- 1966
5.2.2. transf~::rido para a Gerência de Operações de Câmbio (GECAM)- Rio de Janeiro (RJ)- 1967- Cargos em comissão: Auxiliar Técnico - 1968 - ASiStente Administrativo· 1969- Assistente Técnico- 1970
5.2.3.___,___Departãmcnto de Operações Internacionais- (DEPIN)- Brasília 1972- Cargos em comissão: Assitente · 1972- Operador Chefe de Câmbio · 1977 - Chefe da
Divisão de Operações, gerindo a sala de operações do Banco Central, incumbida da administração das reservas em moeda estrangeira
do País e das operações de câmbio. - 1980
53. Grupo Boavista (BancO e- outras insti·
tuições financeiias)
5.3. 1. Diretoi Gerente para a área inferriacional e de câmbio - Rio de Janeiro (RJ)
-1983
5.3.2.

Dirtor Executivo para a área. internacional e de câmbio. - Rio de Janeiro (R!)

- 1985

5.4. Banco Central do_ Brasil
5.4.1. · Departamento -de--DeSenvolvimento
do Pessoal (DESEN) -.Brasília (DF) - de
1987 até a presente data- Cargo eni comissão: Chefe d_o Departamento
Principais atividades desenvolvidas no DESEN:
a) criação da Assessoria de Relações Funcionais, encarregada da adminiStração-de
conflitos organizacionais, pesso-ais e fundOnais- (OMBUDSMAN/Ouvidor);
b) reformulação da Política de Pessoal;
c) reformulação do Plano de Cargos e Salários;
d) aperfeiçoamento da sistemática de seguridade e assistência médico/hospitalar;
e) instalação de assessoramento sindical e
do Comitê de Relações Trabalhistas; e
f) instalação de sistemas de- adminístraçã"o/
avaliação do desempenho do funcionalismo.
Joubcrc Furtado
Em 5-3-90

rA Comissão de Assuntos Econ6micos)
PARECERES
PARECER N• 43, DE 1990

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n• 42, de 1989,
que "'dispõe sobre os reriados de 12 de
outubro e de 2 de novembro".

Relator: Senador Antonio Luiz Maya
O presente Projeto de" Lei pretende tornar
sem efeito a antecipação prevista para o início
da semana dos feriados referentes a 12 de
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Março de f99o

outubro. N. Sr• Aparecida, e 2 de novembro, - -ziada diante d_q$ argumentos de natureza culFinado_s_. __ _
tural.
Aprovado na Câmara dos Deputados, foi
Mesmo assim, se nos ativéssemos à cónsiencaminhado à Comissão de Educação para deração da freqüente ocorrência de feriados,
seu pronunciamento.
veríamos que não seria esse percentual míniPreliminarmente, é preciso dizer que a ma· mo (uma dúzia de dias, em relação ao calentéria, por sua relevância, reclama atenção de- dário dos dias úteis), que viria alterar o quatida.__
dro produtivo nacional. Ao contrário, o que
-Ao- tratirmos da antecipação de feriados
se verificou com a antecipélção dos feriados
-sejam eles "datas nacionais'' ou "dias san- foi uma verdadeira duplicação da soma dos
tos" -estamos lidando com a questão funda- dias parados, na medida em que a sociedade,
mental da memória de uma nação. Asevidênnão aceitando a antecipação, promoveU a cedas tém demonstrado que a alteração das lebração das datas em seus dias culturalmente
referências históricas e culturais de um povo
reconhecidos.
"afeta dramaticamente a sua identificação com
O melhor exemplo desse fato qcorreu, aina dinâmica social. Diante-da referida alterada este ano, na Capital da República, em
ção, dua<; alternativas normalmente se colorelação ao feriado do dia 12- de outubro: oficam: ou a população simp.lesmenre a ignora, cialmente antecipado para o dia 9 daquele
por conta, prinCipalmente, de sua artificia- mês, foi comemorado também, confoime a
lidade, ou a incorpo-ra e altera sutilmente seu
tradição, no dia 12, provocando a cOnfusa
vínculo dê- cidadão com o significado da data.
e onerosa incidência de dois feriados na mesHá que se considerar as duas feições assuma semana.
midas pelo dia feriado entre nós: os dias sanNessa medida, somos de opinião que, mantos e as datas nacionais.Entre estes. h.á datas
tida a orientação bâsica, o Projeto de Lei
em exame é passível d_e aperfeiçoamento,
reconhecidas pela legislação brasileira como
feriados por sua significação de natureza comotivo pelo qual procedemos à elaboração
munitária, conio, por exemplO, o dia 1" de
de SubstitutiVo, cuja abrangência viria inc_orjaneiro, que celebra a confraternização uni_porar a questão oportunamente tratada pelo
presente Prokto, estendendo a impossibili·
versal, quando toda a humanidade é convocada a celebrar paz e- a união entre os povos.
dade de antecipação para todo o el_enco de
Relativamente aos feriados nacionais, o
feriados e, para tanto, revogando a Lei no'
que está em causa é o seu prindpio de susten7 320, de 11 de junho de 1985, que dispõe
tação, que é exatamente a comemoração de
sobre a antecipação indistinta de todos os
datas históricas em que se celebram as verda·
feriados para a segunda-feira da semana de
deiras conquistas do povo enquanto Nação.
sua ocorréncia.
Nesse _caso, estamos tratando especific::imen~
Conclusivamente, sendo favorâveis aO méte de um "acervo" de natureza histórica, re~
rito do Projeto de Lei da Çâmara n" 42 de
cebido de gerações, e que deve ser imperati1989, pronunciamo-nos pela SlJ? aprovação
vamente preservado, prefixado em funÇão do
ilos termos do Substitutivo que o oferecemos,
vínculo do cidadão com a sua imagem de Pácujo objetivo primordial é o de regularizar
uma situação que existe de fato.
tria, seu conceito de Nação, que press_upóe
sempre a existência de determinados valores,
E.MENDA
já Cristalizados. N• I-CE
Quanto aos dias santos-, assim consagrados
(Substitutivo)
pela Igreja, são apenas 7, computado, nesse
Ao Projeto _de Lei da Cãmara
total, o dia 1" de janeiro. Os demais dias
N"42, de 1989
santificados foram acomodados nos dominRevoga a Lei nn 7.320, de Il de junho
gos, mediante a competência que a Igreja
de 1985, que ''dispõe sobre a antecipação
tem de definir o seu próprio calendário conde comemoração de reriados e dá outras
forme a_ sua conveniência e a imposição dos
providências".
_dados sociais de relevância indiscutível, como
O Congresso Nacional decreta:
a necessidade do trabalho para a sobrevivénArt. l'' Fica revogada a Lei n" 7.320 de
Cía das ca-madas mais'"carentes da população.
11 de junho de 1985, que "dispõe sobre a
O princípio que sustenta o feriado dos dias
santos é a comemoração dos fatos que funda·
antecipação de comemorações de feriados_ e
menta a fé cristã. Somos uriia Nação predomidá outras providências".
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
nantemente católica e assimilar a antecipação
de sua publicação.
da reverência prestada, por exemplo, à Padroeira do Brasil (12 de outubro) e aos morArt. 3 · Revogam-se as disposições em
tos (2 de novembro), e vista como uma imperContrário.
tinência injustificável.
Sala das Comissões, 14 de março de 1990.
-Senador João Calmon, Presidente- SenaContrariar a história é contra-senso, como
dor Antônio Luiz Maya, Relator - Senador
contrariar a fé do povo é insensatez. Não
Meira Filho- Senador Francisco Rollemberg
se deve ir conua aquilo que o povo consagra
- Senador Edison Lobão - Senador Hugo
e celebra, seja através do sentimento de paNapoleão - Senador Marco Maciel- Senatriotismo, seja através de suas convicções de
fé.
dor Aronso Sancbo- Senador Jamil Haddad
- Senador Dirceu Carneiro- Senador Jorge
A argumentação que toma como base a
soma, Considerada excessiva, de 12 dias de
:SOrnhaUien, võto contrário- Senador Gerson Camata - senadõr Wilson Martins.
feriado por ano, fica completamente esva-
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PARECER N• 44, DE 1990

Da Comissão do Distrito Federal, sobre
o Projeto de Lei do Distrito Federal n~
7 de 1990 (Mensagem R" 007/GAG, de
20-2-90, na origem) que dispõe sobre
transposição de servidores para a Carreira de que trata a Lei no 82, de 29 de
dezembro de 1989.

Relator: Senador lrapuan Costa Júnior
Com a Mensagem n" 34, de 1990-DF, n"

7/90 GAG na sua origem, o .E""xcelentfssimo
Senhor Governador do Distrito Federal, Joaquim Domingos Roriz, encaminha ao Senado
Federal o Projeto de Lei n" 7190 que dispõe
sobre transposição de servidores para a Carreira de que trata a Lei n" 82, de 29 de dezembro de 1989.
Encaminhado à Comissã.Q do Distrito R'_ederal, por designação do SenhÚ~- Presidente
da mesma, cabe-nos relatar sobre o projeto
de lei.
__ _
Importante frisar que a matéria não é inédita nesta Comissão, pois em 22 de novembro
de 1989, o Senhor Governador já encaminhara a esta Casa Legislativa_ (Mensagem n''
115/89 GA_G) projeto de lei dispondo sobre
a criação da Carreira Ad_ministrativa Pública
da Fundação Zoobot.ânica do Distrito Federal, criação dos respectivos empregos e fixação dos valores de seus salários, Na ocasião,
ao ser relatada a matéria, foi proposta a _exclusão dos§§ 3°, 4'' e_5~ do art, ;2._~ do aludido
projeto de lei, o que restou aprovado em
plenário. O art. 2\' dispunha sobre a transpo~
sição dos servidores estáveis para a mencionada Carreira. Os§§ 3~, 4'·' e s~ mencionados
estabdeciam as condições em que os servidores amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais TranSitórias passariam a integrar a Carreira que se propunha
a criação. Encaminhado o projeto para sanção, omitindo ele _disposições referentes a
mandamento constitucional, o Senhor Governador vetou o art. 29 , especialmente porque a Lei n" 82, de 29 de dezembro de 1989,
originária do multicitado projeto de lei, tornara-se inócua na medida em que não previa
a transposição dos servidores para a Carreira
criada.
Procura-se, agora, editar nova lei com o
objetivo de prever a transposição acima referida, incluindo-se no projeto de lei, ora em
exame, também os §§ relativos ao disposto
constitucional que determina a realização de
concurso para efetivação dos servidores alcançados pela_ estabilidade contemplada no
art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Decorrido o prazo regimental, não foram
apresentadas emendas ao Projeto de lei n"
7190.
No mérito o Projeto é de grande validade
porque prevê a transposição dos servidores
para a Carreira criada e de que trata a Lei
n~ 82, de_ 29 de dezembro de 1989, ademais
de cumprir díspO'iiitivo constitucional determinante da realização de concurso para fins
de efetivação dos servidores contemplados
pela estabilidade estatuída no art. 19 do Ato
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das Disposições ConstitucíonaiSTiãnsifórias.
Quanto às premissas de constitucionalídade, de juridicidade e de técnica legislativa
não há qualquer óbice a impedir que o Projeto se transforme em lei.
Ante as considerações expendidas, opinamos favoravelmente à sua aprovação.
Sala das Comissões, 20 de março de 1990.
-Mauro Benevides Presidente - Meira Filho- João Lobo- Mauro Borges- Edison
Lobão - Maurício Corrêa_- Francisco Roilemberg _: Odacif' SO:ll-es....:.. Máfcio L-~cerda
-- Pompeu de Sonsa. - Irapuan Costa Júnior, Relator
PARECER N" 45, DE 1990
Da Comissão do Distrito Federal, sobre
o Projeto de Lei do Distrito Federal n•
5, de 1990 - Mensagem n• 30, de 1990
- DF(Mensagem n~ 4, de IS-2-90, na
origem), que "cria as Escolas Classe e
o Centro de Ensino que menciona na FundaÇ3o EducaCional do Distrito Federal,
e dá outras providências".
Relator: Senador Maurício CoiTêa
Em sua Mensagem de n~ 3/90 - GAG o
Governador do Distrito Federal, de acordo

oEHcrrmn\ÇJ\o
ntt"etor
Di reter
Secretário
seCretário
Encarregaao

Com o art, -2~ da Resolução do Senado Federal
n9 157/88, propõe a criação de escolas, bem
como os respectivos empregos em comissão
na Tabela de Empregos em Comissão da Fundação Educacional do Distrito Federal, conforme estabelecido nos arts. 1~ e 29 do Projeto
de Lei n'' 5, de 1990.
"Art. 1~ Ficam criadas, na Fundação
Educacional do Distrito Federal, as seguintes
escolas:

I - Escola Classe 06 de Brazlândia;
11-Escola Classe 17 de Taguatinga;
III- Escola Classe 09 de_Planaltina;
IV- EsCola Classe 53 de Ceilândia;
V -Escola Classe Vendinha;
VI- Escola Class_e Vila Areal; e
VII- Centro de Ensino de 1~ Grau
Agrourbano I pê- Riacho Fundo.
Art. 2~ Ficam criados, na Tabela de Empregos em Comissão da Fundação Educacional do Distrito Federal, os seguintes empregos em comissão:

-- slr·tno_r.o

QUAN'l'I1'ATIVO

EC-~21

01
06
01
06

EC-18

O~"

r~c-10

EC-14
EC-18

Alega aquela autoridade que "a medida
se faz necessária pofjá se encontrarem esses
estabelecimentos em pleno funcionamento,
devidamente equipados, com o quadro de
professores-e pessoal adminjstratívo ne_cessários ·aos desenvolvimentos das atividades
pedagógicas,_ aguardando, apeÕas, as medidas complementares que proporcionem orespaldo legal para validar os atos administrativos pnrticados por seus _dirigentes".
EstandO a proposiçãO de acordo com o art.
3", incisos I e V e parágrafo único, da Resolução no 157/88. õ ineu parecer é pela aprovação do Projeto de Lei nº 5, de 1990, o qual
submeto_aos ilustres membros desta Comissão.
Sala das Comissões, 20 de março de 1990.
- Senador Mauro Benevides, Presidente Senador Maurício Coirêa, Relator - s-enador João Lobo - Senador Edison Lobão - ·
Senador Meira Filho - Senador Mauro Borges - Senador Francisco Rollemberg - Senador Odacir Soares- Senador Márcio Lacerda - Senador Pompeu de Sousa - Senador Irapuan Co.c;ta Júnior.

PARECER N" 46, DE 1990

Da Comissão do Distrito Federal, sobre
o Projeto de Lei do Distrito Federal no
65, de 1989, que "dispõe sob~ a utilização de cursos d'água na área do Distrito
Federal por empresas industriais e
agroindustriais''.
Relator: Senador Mauro Borges
O Projeto de Lei.n~ 65, de 1989 .• de autoria
do Deputado Agosto Carvalho, visa proteger
o ecossistema natural, fundamentalmente os
cursos d'água do Distrito Federal, através da
regulamentação da_utilização dos cursos d'água por empresas agroindústriais e industriais
da referida região.
Esta louvável iniciativa legal vem ao encontro de uma série de medidas de proteção ambiental que estão sendo tomadas e desenvolvidas, tanto pelos poderes públicos quanto
pela própria sociedade civil na tentativa de
resguardar o que ainda nos resta do patri·
mônio natural brasileiro.
No caso específico do D~trito Federal, a
poluição ambiental já atínge Inúmeros cursos
d'água e diversa!; bacias hidrográficas, como
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é o caso qa Bacia do Descpberto, cujas águas
estão serido contaminadas pelos pesticidas
utilizados nas chácaras das suas margens, ou

mesmo ainda, e de forma dramática, o

pró~

de interferência das chefias· que resulte em
discriminação dos dirigentes sindicais?
6- Qual o objetivo da ECT çom a implantação do sistema SEDEX VIP no percurso
São Paulo/Rio de Janeiro/Belo Horizonte?
A arredação compensa o frete de um jatinho
para uso exclusivo da empresa na execução
desses...serviços?

prio Lago Paranoá, testemunho vivo das conseqüências de um crescimento perverso.
Este Projeto de Lei protege os nossos cursos d'água do lançamento irresponsável de
efluentes poluidores, so_~retudo, químicos,_
de maneira eficaz ê inteligente, pois obriga
justificação
indústriq, ou agroindústria, a captar a água
Empresa
Brasileira
de Correios e Te!éA
necessária Rõ seu funcionamento abaixo do
gtaf6S .=.: ECT, empresa pública da maior·ponto em que descarrega os seus resíduos.
relevância, vinculada ao Ministério das CoDe..starte, e por interesse próprio, a fonte
munícaçôes, embora pos~a se_ vangloriar da
emissora dos resíduos será obrigada a tratáextensa g<i.ma de serviços prestados em todo
los, pois utilizará aquelas mesmas águas, e,
o território nacional, apresenta problemas
seguramente, não as guardará contaminadas.
qtla1ito à estabilidade económico-financeira
Diante do exposto, sou de parecer favoe operacional, com graves denúncias de inrável ao referido projeto de lei.
coerências no âmbito administrativo.
Sala das Comissões, 20 de março de 1990.
Os serviços prestadoS à população pela
- Mauro Benevides, Presidente - Mauro
ECT incluem a simples postagem de corresBorges, Relator - João Lobo - Edison Lo~
pondência ou o sofisticado sistema SEDEX
bâo - Maurício Corrêa - Meira Filho VIP, com jatinho fretado para entregas urFrancisco Rollemberg - Odacir Soares g~nies na rota São Paulo/Rio de Janeiro/Belo
Márcio Lacerda - Pompeu de Sousa - Ira~
Horizonte, vendas pelo reembolso postal,
puan Costa Júnior.
serviços internacionais para remessa de dólaO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souso)
res ao exterior, vale postal para remessa de
-O Expediente lido vai à publicação. (Pau- qualquer valor, e também realiza operações
sa)
de um autêntico banco, oferecendo os serviSobre a mesa, requerimento que será lido ços normais do Banco do Brasil em mais de
pelo Sr. 1" Secretário.
um terço dos Municípios brasileiros, desprovidos de agências bancárias.
É lido o seguinte
Apesar da significativa arrecadação asseREQUERIMENTO N• 47, DE 1990
gurada pelo monopólio postal - as vendas
pelo ~c;:embolso atingem a média de NCz$
Nos termos do disposto no art. 216do Regi7 nliihões por dia-, a ECT, alegando dificulmento Interno do Senado Federal, combi~ades de caixa, tem recorrido a operações
nado com o previsto no art. 50 da Con$tide crédito para SJ.l:prir ~uas necessidades mais
tuição Federal, requeiro seja encaminhado
urgentes, solicitando financiamentos para liao Ministro das Comunicações o presente requidação de encargos devidos ao Banco do
querimento, com vistas a informações sobre
Brasil e abertura de crédito rotativo para lias seguintes questões:
quidação de compromissos assumidos.
1- Qual a justificativa e a fundaffientação
Enquanto isso, no âmbito administrativo,
legal para a dispensa de licitação ria aquisição
consta que compras de veículos e equipamede veícUlos e equipamentos, assim como os
riieritõs cúntinuariam a ser processadas pela
contratos de prestação de serviços firmados
empresa, inexplicavelmente, com dispensa
pela Empresa Brasileira de CõiTeiõS e Teléde licitação, assim como contratos para servigrafos - ECT, acima dos limites máximos
ços de suporte técnico ou de instalação de
de valor fixados emJei para a inexigibilidade
equipamentos acima do valor legal que perde licitação?
mire· a inexigilidade de licitação.
2 - Qual ã justificatiVa paia o descuinpriNa ~<!l!l~i~tração de pessoal, a ECT resmento da ECT, como empTesa pública, aq
ponde a uma ação Popular apresentada ao
princípio constitucional que exige a aprovaMinistério Público Federal, impugnando as
ção prévia em concurSo para investidura em
contratações de pessoal efetivadas em con·
cargo ou emprego pUblico?
fronto com o dispositivo constitucional que
3 -No período de abril a novembro de
1989, qual o nUmero de empregados admiti- edge concurso para inVestidura em cargo ou
dos, mensalmente, sem concurso público, e emprego público. Outras denúncias referemse a demissões em mass~, ~rbitrárias demis·
qual o número de empregados demitidos,
sões sem justa causa, em· plena vigência da
sem justa causa, pela ECT?
Lei Eleitoral, e promoções que sugerem favo4 -Em quais cidades têm sido ministrados
recimento aos apaniguados.
cursos de aperfeiçoamento de chefias com
No setor de recursos humanos, estariam
o objetivo de prevenir e desmobilizar greves,
sendo ministrados na ECT cursos de aperfei~
e qual o conteúdo programático dos cursos
de Relações Humanas nas apresentadas pela çoamento de chefiãs, com a finalidade de refiima "Wilson Cerqueira Consultores Asso- primir e desmobilizar greves, gerando, de forma arcaica, dificuldades no relaciqnamênto
ciados'' aos chefes da ECT?
com as lideranças _sindicais e demais _erripre·
·5- QUal o proc;::edime"nto adotado pela
gados, quando essas forças poderiam ser ca·
ECT para a reclassificação dos empregados?
O processo seletivo interno sofre algum tipo nafizadas para melhoria das condições de tra-
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balho e melhor desempenho da própria emp_resa.
Por se tratar de empresa pública responsável pela prestação de serviços relevantes,
nacionais e internacionais, a toda a população
brasileira, faz-se indispensável a solicitação
de informações ao Sr. Ministro das Comunicações, com a finalidade de esclarecer tais
irregularidades que, uma vez confirmadas,
estarão a exigir providências imediatas, para
a própria sobrevivência da Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos- ECT.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1990. Senador Dirceu Carneiro.
O S~. PRESI:pENTE (Pompeu de Sousa)
-O requerimento lido vai ao exame da Mesa. (Pausa)
Sobre a mesa, comunicação que será lida
_pe_!o_ ~r. 1~'-Secreário.
É lida a seguinte:
Excelentíssimo Senhor
Senador Nelson Carneiro
DD. Presidente do Senado Federal
Em adenda ao expediente encaminhado
pelo Partido da Frente Liberal para publicação em 22 de fevereiro de 1990, o abaixo
assinado, integrante da bancada do Partido
da Frente.Liberal no Senado Federal, através
deste, indica o Senador Marco Maciel para
exercer as funções de Líder do Partido.
Brasflia, 23 de fevereiro de 1990. -Senador João Menezes.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O expediente Hdo vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lid9 pelo Sr. 1\' Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMEMTO N" 48, DE 1990
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anais do
Senado, dos editoríais do O Estado de S. Paulo, na sua edição de hoje, sob os títulos "A
destruição da ordem jurídica"~-"A face real
do Brasil Novo" e "O caos econõrnico".
Sala das Sessões, 21 de março de 1990.
-Senador Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- De acordo com o art. 210 do Regimento
Interno, o requerimento será submeüdo ao
exame da Comissão Diretora. (Pausa)
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL- AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores, sempre que buscamos
lançar luz sobre a vida de algum vulto do
nosso passado, não podemos deixar de considerar a sua circunstância física, histórica e
sociaL E é na moldura dessa circunstância
que se pode perceber, com clareZ;a, o papel
que cada um desempenhou, ao longo de sua
vida, e o valor de sua contribuição em prol
de sua geração e do seu tempo.
Não é outro o sentido de homenagem póstuma que venho, reverentemente, prestar à
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figura emérita do Senador Ismar de Goes
Monteiro, falecido n,o dia 22 do mês passado,

e que desejo seja registiada nos Anais do
Senado Federal.
Ismar de Goes Monteiro nasceu em 27 de
outubro de 1906, na· cidade de_ Maceió, em
Alagoas, nos primórdio-s da era republicana.

Essa foi a sua primeira circunstância:-ter nascido no mesmo ano em que Afonso Pena
iniciava a sua gestão corno Presidente da República, inaugurando um governo marcado

por tensas relações entre o Poder Exe_c_u_tivo
e o Congresso, e em que foram dados os
primeiros passos no sentido do estabelecimento de uma política· de valorização do co-

mércio cafeeiro, ameaçado pe,Ia superprodução e peta queda de pre,ços no mercado internacional.
Foi nesse cenário, nos albores da jovem
República, que Ismar de Goes Monteiro veio
ao mundo, em Alagoas, no seio de uma família numerosa. Filho do médico Pedro Aurélio
Monteiro dos Santos e de Dona Constança
Cavalcanti de Goes Monteiro, descendia de
proprietários de engenhos, cujos métodos coloniais de produção de a~úcar estavam aos
poucos sendo substituídos pelas técnicas modernas das.empresas usineiras que durarante
muitas décadas haveriam de dominar a economia nordestina.
Foi um entre nove irmãos, alguns dos
quais, como ele, predestinados a ter atuação
destacada na vida -política de Alagoas.e do
País: Pedro Aurélio de Goes Monteiro, o
mais velho, líder militar da Revolução de
Trinta que instaurou o Estado Novo, duas
vezes Ministro da Guerra, Senador por Alagoas no período de 1947 a 1951 e MiniStro
do Superior Tribunal Militar; Cícero de Goes
Monteiro, que .tomou parte ativa na Re'-.!0:
lução de Trinta e morreu em combate contra
os revoltosos paulistas, em 1932; Manoel Cesar, Senador por Alagoas, de 1935 a 1937;
Edgar de Goes, nomeado Interventor de A lagoas, em 1945; Silvestre Péricles, também Senador e Governador de Alagoas, entre 1947
e 1951.
Ess·a é a estirpe dos Goes Monteiro, que
muito deve de sua têmpera à fortaleza de
caráter e à obstinação de Constança Cavalcanti, verdadeira matriarca nordestina que,
com pulso firme eánimo inquebrantável, soube moldar a personalidade dos filhos, após
a morte prematura do chefe da família, aos
querenta anos de idade.
---~
-- É verdade que a luta pelo podere as dissensões política dividiram, em muitas oportunidades, os irmãos Goes Monteiro. O temperamento arrebatado e combativo, característico
da faJP_ília, levou os desentendimentos a proporções trágics em que houve mortes e derramamento de sangue. O tempo, no entanto,
acalmou as paixões e dissipou os ódios, deixando intangíveis o prestígio e a influência
singular que os Goes Monteiro exerceram na
história de Alagoas e do Brasil, ao longo de
quase 'três déca~as.
Muito cedo, Ismar de Goes Monteiro
gressou na carreira das Armas. Cursou a Escola Militar de Realengo e, em 7 de janeiro

in-

de 1927, foi declarado aspirante a oficial. Em
1941, já havia ascendido ao posto de Major,
e é nessa altura de sua carreira que, impelido
pela predestinação que envolveu toda a_ sua
fam!lia no torvelinho dos acontecimentos da
época, ingressou na vida política, como Interventor de Alagoas, no per(odo de 1941 a
1945.
·~.
Jovem e impetuoso, a sua gestão- à frerite
do GovernO do Estado foi marcada pelo combate sistemáqco ao_ banditismO:, que ainda
grassava, desapoderado, pelos sertões alagoanos, e pelas judiciosas medidas administrativas que muito contribuíram para reorganizar as finanças estaduais e da maior eficiência aos seryiços_públ~cos.
Nessa época, com o término da Segunda
Guerra Mundial e a derrota do nazi-fascismo,
o Brasil começou a receber os bafejas dos
ventos de- rCdemocratização e de liberdade
que culminaram com a deposição de_ Getúlio
Vargas, em 29 de outubro de 1945, dando
lugar a .uma nova ordem jurídica e institu·
cional, de cunho marcadamente populista.
Foi nessa ocasião que surgiram os primeiros grandes partidos políticos nacionais, entre
os quais o Partido Social Democrático, a que
logo se filiou o então Tenente-Cor_onel Ismar,
candidatando-se a uma vaga no Senado Federal, nas eleições convocadas para formação
da AssembléiaNadonal Constituinte que haveria de promulgar, em 16 de setembro de
1946, a quarta Constituição republicana.
A gestão de Is mar de Goes. Monte iro à
frente do Governó de Alagoas havia, na verdade, merecido a aprovação popular, inequivocadamente expressa na sua eleição para
o Senado Federal, em 2 de dezembro de 1945,
com uma margem expressiVa de votos, sob
a legenda do PSD.
Corriõ Senador e como Constituinte, Ismar
de Goes teve uma atuação destacada e 'brilhante. Desenvolveu uma intensa atividade
parlamentar, com elevado espírito público,
sempre voltado__ para a defesa dos grandes
interesSes nacionais ..Foi membro da Comissão das Forças Armadas, Vice-Presidente da
ComissãO de FinãtlÇas e Presidente da Comissão Especial sobre Jogos de Azar. A sua competência, equilíbrio e descortino parlamentar
levaram-no a participar de uma missão no
exterior, na qualidade de membro da Comissão da ConferênCia Interparlamentar de Berna-, na Suíça.
No Exército, Ismar de Goes Monteiro galgou, uni a um, todOS os degrauS da hierarquia
militar, até o posto de General, tendo obtido
tódas as suas promoções por merecimento.
Aluno destacado da Es.cola Técnica do Exército -_hoje _Instituto Militar de Engenharia
- , foi diplofuãdo engenheiro mecânico eletricista~ ingressando, cbm absolutO êxito, nos
quadros técnicos do Exércit~, com a sua habitual desenvoltura e competência profissional.
Espírito multiforme, exerceu também atividades jornalísticas, tendo sido redator-chefe ~e -diretor da revista Via Lucis, de Barbacena, e superintendente do Diário Popular,
do Rio de Janeiro.
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Cumpre destacar ainda a sua incontestada
liderança política, nas hostes do PSD, que
o alçou à Presidência do Diretói"iO Regional
do Partido, em Alagoas.
Foi agraciado com diversas comendas militares. entre as quais se destacam a medalha
de Guerra e a Medalha da Ordem do Rio
Branco, que lhe foram conferidas em razão
dos relevantes serviços prestados ao Exército
e ao País.
Rendemos a nossa homenagem ao Senador
Ismar de Goes Monteiro, misto de estadista
e de militar, como reconhecimento por tudo
que fez por Alagoas e pelo Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Irapuan Cosfa Júnior.
O SR. !RAPUAN COSTA JÚNIOR
(PMDB- GO. PronUncia o segUinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs:-Senadores, leio
no Jornal do Brasil, de hoje, notícia da participação do Sr. Fidel Castro- em jaõ:tar, à noite
passada, no Rio de Janeiro, que terminou
com um discurso onde este Senhor faz menção a um requerimento, a uma conclamação
que foi feita a ele por mais da metade do
Congresso brasileiro.
Diz o Sr. Fidel Castro o seguinte:
"Acho um hábito prepotente e arrogante o de dizer a outros países_ soberanos que tipo de modelo económico e poEítico eles devem adotar.
Há poucos dias, Parlamentares brasileiros assinaram uma lista pedindo eleições em Cuba. Imaginem se a Assembléia Nacional do Poder Popular de Cuba fizesse um maniiestO pedindo a mudança do sistema eleitoral do Brasil!"
Continua o Sr. Fidel Castro, o seu discurso,
e, no final, depois de várias outras considerações, pergunta qual a diferença entre um
cubano e um brasileiro.
Não pretendia eu, Sr. Presidente e Srs. Senadores, voltar ao assunto da visita do ditador
cubano ao Brasil para assistir à posse do Sr.
Fernando Collor de Mello. Mas, mediante
essa manifestação, gostaria de fazer aqui algumas considerações, principalmente tendo
em vista a pergunta que ele fez: ''qual a diferença entre um cubano e um brasileiro?".
Acho que a diferença ficou muito patente
na cerimónia de posse a que assistimos aqui,
quando do último dia 15. Entre muitos Chefes de Estado, como, aliás, já foi dito, de
sobejo, nos jormi.is, apenas um envergava a
sua farda, numa demonstração da força que
o mantém no poder.
Entre a juventude do Presidente que assumia o Governo brasileiro e a decadência da
ditadura que há mais de crês décadas se mantém em Cuba, a diferença era muito grande:
era a diferença entre um cubano, Chefe do
seu Estado, pela força, e um brasileiro que
ocupa a mais alta posição no País mediante
a escolha livre do cidadão.
O Sr. Jamil Haddad- Permite-me V. Ex•
uma aparte?
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O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR..:_ Pois
náo, nobre Senador!
O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Irapua o Costa Júnior V. Ex• tem o direito poJí,
tico de solicitar os requerimentos de apoio
que achar deva solicitar. Mas, por uma questão de coerência, eu perguntaria se V. Ex'',
nos momentos mais rigorosos da ditadura militar brasileira, assinou algum requerimerito
solicitando que as violências contra os cidadãos brasileiros não continuassem perpetrando-se; se V. Ex• fez algum requerimento recriminando a ditadura de Pinochet, para que.
então, V. Ex• pudesse, com toda ênfast:, criticar, na realidade, outro tipo de ditadura, como declara. De forma que é- um direito que
V. Ex• tem, de solicitar e ter apoio dos que
comungam com as suas idéias, mas também
que a au_tôdeterminação das povos faz parte
de uma defirifção do próprio Itamaraty: ca4a
povo gera o seu destino. Apenas queria deixar consignado no seu discurso este aparte,
porque entendo que V, Ex• tinha o direito
de fazer o que fez, porém, por uma questão
de coeréncia, deveria também tá criticado
outros tipos de ditadura que existiram, inclusive em nosso País.
O SR.IRAPVAN COSTA JÚNIOR- Respondendo ao nobre Senador Jamil Haddad,
devo dizer que tive oportunidade de assinar
requerimento que transitou nesta Casa, pe·
dindo que se realizassem eleições no Chile.
E o fiz com a mesma convicção democrática
com que partiCíp€:i ativamente da coleta de
assinaturas para que o Sr. Fidel Castro seguisse os exemplos de Pínochet e de Ortega, embora o Sr. Fidel Castro eswja no poder há
muito mais tempo do que o Sr. Pinochet.
Nobre Senador Jamil Haddad, à época dos
regimes militares brasileiros, que sempre s_e
renovavam a cada cinco anos, tive oportunidade de participar. como Governador de
Estado eleito indiretamentc - e isto não me
desmerece em momento .algum -. de uma
convivência muito fntima com o então Pr~si·
dente Ernesto Geisel, que, aliáS, é a pessoa
a quem devemos grande parte da abertura
política e das eleiçóes-·Jivres que, hoje, se
processaram no Brasil.
De modo que estranho a insinuação de V.
Ex• quando diz que há alguma incoerência
no meu gesco. Aliás, esse gasto de cole ta de
assinatura<;, de dirigir um requerimento ao
Sr. Fidel Castro, foí Cxtremamente ipoiido
nesta Casa, por maiS de dois terços, assim
como na Câmara dos Deputados. Ele pedia
exatamente o seguinte -eleições diretas em
Cuba: que se respeitm;se a autodeterminação
do povo cubano. Existe um poeta inglês,
Hohn Donne, que diz: "Nenhum homem é
uma ilha'". Entretanto, parece-me que uma
itha é um homem, no entender de muitos.
O que quero é que o povo cubano tenha a
sua autodeterminação manifestada pelo voto
livre e não a sua determinação dada pela:.
armas que o Sr. Fidd Castro tem, e que devem ser muitas. porque até um avião lotado
delas esteve aqui, no Brac;il, num verdadeiro
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acinte, como Se fôssemos incapazes de dar
proteção ao mais duro dos ditadores e, por
isso mesmo, deve temer muito por sua vida.
-sr. Jarba.s Passariilho- Permite·roe v.
Ex• um aparte, nObre Senadof lrapuan Costa
.Júnior?
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loção, no paredón, quantas pessoas foram
mortas, assassinadas, e aí a justificativa era
esta: a revolução não pode se permitir deixar
de fazer algumas injustiças em -nome da justiça social que_deve produzir. Depois, o tempo
passa e, há pouc(!l não_há muito, o que nós
verificamos- V. Ex• deve, naturalmente.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Pois
ter meditado sobre isso -foi a morte, sentennão, nobre Senador Jarbas Passarinho,
ciada por um tribuna(, evidentemente mani_O Sr. Jarbas Passarii:tho- Fui signatário,
pUlado pelo Sr. Fidel Castro, de um general
como V. Ex·' do documento que encabeçou
que tinha sido herói cubano nas lutas de Áfri--a_lista de a!jsinantes, e surpreende-me ess: ca, porque o ditador Fidel Castro também
respo~tt_t__dõ-ditador cubano, que, para os nosé "Cipião, o afrtcano''- ele também exporta
sos &omens de esquerda, é o Presidente cubaseus exércitos para combaterem na Áftica.
no, mas o General Pinochet era o ditador
Tudo leva a crer que. por trás daquilo, existe
Pinochet.-Virnos o Chile-ter, agora, uma e lei-· alguma outra explicação, porque, note bem,
ção díreta_ amplamente observada por estranSenador Irapuan Costa Júnior, além de não
geiros e e·ntidades internacimiais, e tive o pra~
se permitir fazer nenhuma eleição direta, fazer- de cumprímentar, a convite da Embailar em Congresso do povo, da maneira como
Xada, o novo Presidente do Cliile, que é um
as eleições foram feitas para constituir esse
democrata cristão. A diferença é muito granCongresso do povo, o Sr. Fldel Cistro :........
de entre o que se passo"u no -Chile e o que
todo mundO sabe;- prepara exclusivamente
se- passa em Cuba. É extraordinário como
o seu irmão para ser. seu sucessor, se for o
alguns CompanheirOs nossos -imprensa ou
c:,aso. Então, ninguém lhe pode fazer sombra.
Pares. aqui, na Senado, ou na Câmara, conE uma das ditaduras mais tir"ânicas e mais
seguem ter um tipo de hemiplegia ideológica:
perversas que resta neste mundo ocidental.
de um. lado, vale tudo, de outro, nada vale.
Citei, aqui, um exemplo que me surpreendeu
Há quase 30 anos, como diz V. Ex• na hora
enormemente, Senador Jrapuan Costa Júnior
em que se assina uma documento desse, ele
- eu ainda consigo me surp[eender de me
se dá ao luxo de fazer a resposta. Censuransurpreender: chegou o Sr. Armando Valada~
do-nos por haver feito a solicitação, e responres, poeta. guerrilheirO, junto com o Sr. Fídel
Castro; lutou contra Fulgéncio Batistã -e-.
de claramente, numa entrevista de televisão
-V. Ex' deve ternuvido e os Membros desta
quando Fidel Castro, em 196f, fez o discurso
Casa tamb-ém muitos deles_-, quando, perem que se declarou marxista-Jeninista, que
guntad!;) pelo repórter quando haveria eleio povo cubano não sabia- tanto que o Parti~
ções cm Cuba, diss_es: Cub<! _gão precisa de
do Comunista de Cuba trabalhava com Fui·
eleições; o povo está satisfeito' então, ele é
gêncio e não com ele -, este homem, Ara_sfntese do povo.· E o povo fala pela sua
mando Valadares, rompeu e foi condenado,
boca, espirra pelo seu nariz. E já vi também
sumariamente, a vinte anos de prisão, e descoisas fantásticas para minha pequena comcreve, nas suas Memórias,_ o que era essa
preensão, eu fico muito _longe d~ alcançá-Ias,
prisão. Eu já tivê oportunidade de c.itá-las,
quando vejo algumas fíguras importantes do
aqui, neste Senado. uma vez; uma das formas'
País rendendo as maiores homenagens ao Sr.
pela quat esse ditador faz com que as pessoii.Ç;
F1del Castro, e nunca sequer, mesmo no gosejam huinilhadas até o máximo da capacidade de humilhação humana, uma dessas
verno A"Iilitar a que V. Ex• se referiu- aliás,
provas está traduzida nesse livro: no presídio,
_governo militar_. não; governo presidido por
general, que é muito diferente do governo
na penitenciária, deixava-se- acumular excre;
menta, de maneira' que o esgoto ficasse entumilitar que eu vi no Peru, por exemplo -,
pido até qu~ aquele excrem.emo estivesse
mesmo nesse governo nunca houve convite
com a altura de um metro. Então, eram escaao General Pinochet para vir ao Brasil. Mas
o Sr. Fide_l Castrojá veio pelá segunda vez.
lados prision.eiros para mergulhar no excr'emento a fim de desentuplr o esgoto. Um de:
Agora, almoça com _o candidato derrotado
les, uma vez, foi exatamente Armando Valano !?egund,q turno: na sua casa, o recebe o
Deputado Lula e, -depois, há uma entrevista,
dares. Es_te homem não póde contar a sua
aplausos gerais; depois, ele faz a inauguração
história aqui, na Universidade de Brasllia;
foi impedido pela esquerda brasileira de falar
de um monumento ao lado do Governador
aqui, na Universidade de Brasl1ia. Mas aqui
do B.ta_do.inais imPortante do Brasil; depois,
fala o Sr. Ortega, aqui falaria até,· também
ele janta como convidado oficial dO Govercom retumbantes aplausos, o Sr. Fide! Casnador do segundo Estado talvez maiS importante_, (J:Ue é o Rio de Janeiro; todas essas
tro. Desculpe-me V. Ex· esse pouco de veemência que me resta, já no começo das neves
homenagens lhe foram prestadas, ao mesmo
da minha idade mas, segurame:nte, eu tenho
tempo cm que acusa a perestroika de ser algu·
a impreSsão de qUe essa súá uma ditadura
ma_ coisa _correspondente a uma aberração
qu.e só cairá, desgraçadamente, da forma
con_tra o marxismo-leninismo, do qual ele se
mais sangrenta possível em Cuba. Esse hoconsidera agora o grande fiador universal,
ele_ e__ a Albânia. Então-. -u resposta que o Sr.
nlem está absolutamente obs.tinaQo· de que
é hoje o últitno bunker do marxismó-leniFidcl Castro e!>Jtá dando, e de que V. Ex"
nismo do m'undo, e _todos os outros, inclusive
nos dâ conhecimento, prova bem a sua arroo Presidente Gorbacht!v, são traidores de
gãncí<i. E,- nos primeiros momentos da revo~
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Marx. Eu, através de V. Ex·, recebo a resposta do "Napoleão do Caribe" e, com ela. evidentemente, não concordo.

O SIURAPUAN COSTA JÚNIOR- Muito obrigado Senador Jarbas Passarinho pelo
seu aparte.
Eu diria mais: a arrogância do Sr. Fidel
Castro, em tentar cerisuar o Congresso, ·po-rque a sua maioria a grande maioria assinou
esse requerimento, por ter pedido o que nós
pedimos. -Nós pedimos três coisas. Não sei
se os Srs. Senadores que aqui compareceram
tiveram em mãos esse documento e se o leram. Pedimos eleições diretas em Cuba, isto
é, que se ouvisse o povo cubano sobre a permanência ou não do ditador; nós pedimos
que se criasse ali, ou se permitisse Se Criasse
ali, uma Comissão de Direitos Humanos para
verificar em que condições estão os presos
políticos nas várias· p~isões_cubanas; e pedimos, finalmente, que se permitisse a presença, em Cuba, de observadores, de jornalistas
para verificar como se passariam essas eleições, caso viessem a se processar. Aliás, podemos dizer, cá entre nós, que não tínhamos
muita esperança de que isso viesse a ocorrer.
O Sr. Afonso Sancho- Pennite-me V. Ex•
um aparte?

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Ouço o nobre Senador Afonso Sancho_

O Sr. Afonso Sancho - Devo dizer que
fui um dos que assinar~m essa solicitação ~o
ditador Fidel Castro. Chamam-no de Presidente, mas Presidente existe numa nação onde há m3is de um partido e, realmente, a
disputa entre dois candidatos. Mas, onde um
senta-se na cadeira e faz uma eleição, à sua
moda, e acha que é presidente, eu não c_onsidero que seja presidente. Devo dizer que não
gosto de ditadura. Recebi vários convites, como diretor de jornal; recebi convites para
ir à URSS, ao Leste Europeu, ao Chíle, mas
isso não faz o meu gosto, nâ,O gosto de ditador. De forma que rezo todos o_s dias para
que essa última ditadura ferrenha, que existe
no ~aribe, caia sem hã ver- tragédias, como
prevm o nosso Colega Senador Jarbas Passarinho. Mas, termina acontecendo como previu o nobre Senador, porque o homem é muito consciente convicto de que o povo cubano é ele. Como disse, já recebi convite para
ir a Cuba e nunca fui. Mas, as pessoas que
lá foram voltaram verdadeiramente impressionadas, menos aqueles que vão cantar nos
cabarés; depois, vão à casa de Fidel Castro
e são recebidos como visitas mui(o deSejadas.
Mas, as pessoas que vão como turisúis véem
a separação, do cubano, dos-seus próprios
bens - um cubano comum não pode ir a
um hotel, é proibido de visitar um hotel. Então, estou plenamente de acordo com V. Ex•
e, repito, não gosto de_ ditadura, seja de que
ideologia for:.
O SR. IRAPUAN COSTA ~JÚNIOR Agrade_ço _a V. Ex• pelo aparte que, aliás,
é muito oportuno, para dizer outra diferença
entre o cubano e o brasileiro·. Nós, aqui, que
temos assento nas duas Casas do Congresso,
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e que dirigimos ao Sr. Fidel Castro essa conclamação, fomos eleitos livremente pela
rnaioria do povo brasileiro, em eleições absolutamente livres, absolutamente diretas, sem
nenhum tipo de cerceamento, abertos, todos
nós, a uma parficlpação-dos meios de comunicação. A dita Assembléia Nacional Popular
de Cuba se forma através de uma lista de
candidatos que ·passa pelo crivo do ditador.
Esta outra diferença __;·como aliás já tinha
dito o Senador Jarbas Passarinho- é muito
grande, eDfre o -cUbâno e o brasileiro.

O Sr. Leite Chaves...:.. -Peimite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Ouço o nobre Senador Leite_ Chaves.
O Sr. Leite Chaves - Senador Irapuan
Costa JU.iiíor;
Ex• me mostrou o requerimento, e pediu que lhe apusesse minha assinatura, e eu disse a V. Ex• que, embora o
requerimento estivesse em termos, eu não
o fazia por duaS razões: primeira, eu havia
visitado Cuba, numa delegação do Brasil, e
fomos muito bem recebidos lá; _segunda, era
um instante-em que o Presidente estava visitando o Brasil~ a convite do Presidente eleito,
e nós somos uma parte do poder - somos
o Poder Legislativo e talvez não fosse muito
elegante.

v-.

O SR. IRAPUAN COSTA JUNIOR- Respeitei a manifestação de V. EX"
O Sr. Leite Chaves - Estive em Cuba,
com Fidel Castro, por três vezes, e ele mos·
trou grande interesse num relacionamento
com o BrasiL
Estive Já no ano em que o Presidente João
Fígueiredo teve que ir aos Estados Unidos
para fazer a prini.eira operação para colocação de safena. __ Vi a vida do povo cubano, os hospitais,
as escolas, de padrões absolutamente superiores aos nossos~ Mas senti que, realmente,
é uma situação_de constrangiinentO, que parte mai$ do povo. Existe__o_ CDR ~Conselho
de Defesa da Revolução. Se V .Ex• chega em
Cuba e eu o hospedo, três dias depois eles
perguntam a mim quem é V. Ex• Eu perguntei: "e por que assim procedem?" Eles disseram: "fazemos assim porque estamos a 125
milhas de Miami, e, se não tivermos uma
grande _caute_la, ~1es matam FideJ; como mataram AHende, e aqui-isso não" vai acontecer.
Não sei se_V. Ex~ está lembrando de que
Cy._ba é _um país inimigo dos Estados Unidos,
e que os Estados Unidos mantêm Cuba, há
moito tempo, sob ·um cerco eConómico_dos
mais terríveis e-~_ª despeito de tud_o isso, os
Estados Unidos mantêm lá uma das suas
maiores bases no território cubano: a Base
de o·uªntamano. Não tenho dúvida de que,
no dia em que o americano tirar a bast: de
lá, nesse dia, haverá eleição, como o exemplo
ocidental, em Cuba._Sabe V. Ex• que Cuba
é o único país inimigo de outro país que é
obrigado a aGeitar, sob a escusa de um tratado
entre inimigos tratados não prevalecem uma base que tem força e poderio que. pode

Quinta-feira 22 853
destruí-lo em poucos minutos. Pelo que vi
do povo cubano, os Estados Unidos jamais
terão condições de vencer Cuba numa guerra
convencional, em choque díreto. Dificílmen~
te. Morrerão os nove milhões de habitantes.
V. Ex~ vê no caso de Granada um exemplo.
Poucos homens faziam o aeroporto em Granada; os Estados Unidos invadiram e eles
resistiram. Fizeram tudo depois em relação
aos prisioneiros para que fossem para os Estados Unidos, mas eles voltaram para Cuba.
É a única sociedade que conheço em que
o povo guarda arma ~m casa. V. EX" já pensou
se aqui no Brasil as armas ficassem na casa
dos próprios brasileiros? Como eles reagiriam? Nãcí nego que há, realmente, um regime rígido, m~.s essa rigidez é uma cons~qüê_n
cia tamb~m da proximidade da ameaça a que
os Estados Unidos submetem Cuba. E não
é uma questão de ficção. V. Ex" está lembrando da invasão da Baía dos Porcos,_Cuba tem
uma história. Antes de os espanhóis chegarem lá, havia os índios chamados sibonéis.
Eles resistiram até à morte. V. Er sabe qtib
não ficou um índio. Depois, Cuba lutou contra a Espanha e houve milhares de mortes.
Lutou também contra os Estados Unidos.
Então, há uma conscisência de luta. Há uma
semelhança muito grande entre Vietnã e Cu_~
ba. Confesso a V. Ex' que existe realmente,
e nós sentimos, essa aparente eqüidistânda:
Entretanto nos primeiros contatos tudo é
cordialidade. Aliás, é o povo maís parecido
com o povo brasileiro que já conheci. Demaneira que, Fidel Castro tornou-se um símbolo ocidental mundial, porque enfrentou,
naqUelaS circuõ.Stâncias terríveis, a dítadura
das mais violentas. Fidel Castro não é admirado só pela pós-Serra Maestra e, sim, desçie
antes, quando ainda era estudante e enfrentava o regime militar mais terrível, indusive
no quarto anos de Direito, fazendo a sua Própria defesa, pois estava para ser condenado
e dizia: "Cúndenai-me, mas a História me
absolverá". Ele era legenda antes do regime
que instaurou em Cuba. Por tudo ísso respeito V. Ex• e não sei se- seria,- do ponto de
vista do trato de lhaneza, a melhor oportunidade para a entrega. Tanto é que achei
que, em última análise, seria melhor mandar
para a Embaixada se não desejasse mandar
para Cuba, dd que entregar aqui, pois finalmente é um Cdrtvidado e o Brasil; como os
outro países, tem rígido dever de observar
às regras da convivéncia e do respeito.
··
O SR. IRAPUAN COSTA JUNIOR Agradeço a V. Ex• pelo aparte. Vejo que
V. Ex• faz parte daquela legião de homens
que acha que um bOm passado justifica ~m
mau futuro. De modo G_ue ilão concordaria
em momento algum, e aproveitaria_para mostrar a V. Ex•, respondendo a pergunta do
ditador Fidel Castro, Outra diferença_entre
o cubano e o brasileiro. Nós estamos sujeitos,
diariamente, a cada hora, a cada momento,
ao crivo dos meios de comunicação. Diria
mesmo que grande parte da comunicação
brasileira tem uma admiração muito grande
pelo_Sr._EiçleLCastro. Tanto assim que essa
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movimentação de mais da metade do ConM
gresso brasileiro, bem mais da metade,

rcc_e~

beu pouquíssirila cobertura da imprensa.
Em Cuba não existe imprensa livre, meu
nobre Senador Leite Chaves. Não se fala na-

da que não passe pelo crivo mais rigoroso
possível do Partido. E oS{. Fidel Castro disse
isso respondendo a uma pergunta de um jornalista:

"Por que razão o senhor não libera a imprensa em Cuba1'"
_
E Fidel Castro respondeu: "não vamos deixar que aqui entre veneno vindo de fora"t
O Sr. Carlos Alberto- Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. IRAPUAN COSTA JUNIOR- Ou-

ço V. Ex•
O Sr. Carlos Alberto- Senador Irapuan
Costa Júnior, tive oportunidade de subscrever a sua moção e assinei convicto de que
estava certo, que a proposta de V. Ex·• era,
acima de tudo, altamente salutar. Por que
a presença de Fidcl Castro aqui no Brasil.
E concordo, em número, género e grau, com
o ilu~tre Parlamentar, esse grande homem
público que é o, Senador Jarbas Passarinho,
quando faz a indagação de qual a diferença
de Plnochet para a ditadura de Fidel Castro.
Mais uma coisa interessante.
Vendo a entrevista de Fidel Castio na televisão, ao lado do Dr. Roberto Marinhó,
quando disse receber muito pouca informação do Brasil - praticamente não há informação alguma sobre o Brasil lá em Cuba de imediato veio-me a resposta: é porque
avançamos muito e todas as notícias que chegam lá fora a respeito do Brasil são exatamente sobre as mudanças aqui havidas: a participação popular, a força do povo, as eleições
diretas, a eleição de um Presidente pelo voto
popular. Então, Fidel Castro chega ão Brasil
as Esquerdas se movimentam, fazem reuniões, aplaudem, vibram e até mesmo levam
o Ditador à presença da Igreja; ele vai à
CNBB. Vejam só: Fidel Castro visitando a
Igreja, visitando a CNBB, quando em Cuba
sabemos que a Igreja, extinta, está -de um
lado que não pode participar de nada. Mas,
aqui, Fidel Castro viSita a CNBB. Isto é realmente fantástico! E se dá notícia, cobertura,
aplaude-se e se apóia. Concordo com o_Senador Jarbas Passarinho: esse negócio de a Esquerda querer diferenciar Fidel CaStro, ditador, de _Pinochet, não dá. Para mim ele é
o mesmo Pinochet, com as mesmas armas,
as mesmas artimanhas, o mesmo espírito ditador, as mesmas prisões., .as mesmas c_adcias,
as mesmas torturas, e precisa ser banido. É
uma ditadura e devemos lutar para que acabe.- Aplaudo V. Ex• e digo slnc~ramente- que
assinei, convicto de que um dia aqueje_ ditador haverá decair.
, . , ,·, 1
O SR. IRAPUAN ,COSTA. ,JUNIOR Agradeço a V. Ex" pelp aparte, _e ,até.aduziria
uma afirmação cartesiana. Descart_eJ> dizia
que só se conhece aquilo que se pode medir.
Se formos medir o tempo de permanência
no poder, .eu diria ,at_é,que Fidel Ç~stro é
igual a dois Pinochet ou mais. (Risos.)

Sr. Presidente, não quero mais prorrogar
a min_ha permanência neste microfone nesta
tribuna, sequer desejaria ter ...
O Sr. Jarbas Passarinho - Se V. Ex• não
considerasse um abuso a minha solicitação,
que é baseada em algo que disse o Senador
Carlos Alberto quando Fidel Castro falou sobre a Igreja. V. Ex~ ouviu a resposta que
ele deu aos jornalistas que o entrevistaram,
qUando visitou a Igreja Progressista, chamaR
da Progressista do Brasil? Disse: " - Esta,
sim, é uma Igreja. Se a Igreja de Cuba fosse
assim, já.e-"stai-ia no Partido Comunista". (Ri·
sos.)
O SR. IRAPUAN COSTA JliNIOR- Muito obrigado. Eu não desejaria me prolongar
mais neste assunto. Acho que é muito desgradável, embora necessário, o exame da dureza
das ditaduras que ainda permanecem no
mundo, e são poucas, felizmente. Mas não
poderia deixar de comentar aqui a fala do
ditador Fidel Castro, mesmo por que ela faz
.menção direta ao Congresso Nacional, via
de conseqüéneia a esta Casa. A moção que
fizemos chegar às suas mãos- repito- não
tem nada de_ abusivo, não tem nada de arrogante, porque pede apenas três coisas fundamentais para a liberdade humana; uma, a
manifestação do povo pelo voto direto, outra,
a pre$ença naquela ilha de jornalistas e observadores internacionais, e em terceiro, que
é o mais importante é negado lá há muitos
e muitos anos, a presença em Cuba de ati vistas de Direitos Humanos, para dar um mínimo de assistência aos que padecem nas prisões por crímes de consciência. (Muito bem!
Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a ~alavra ao nobre Senador Matta Machado.
O SR. MATTA MACHADO (PSDB MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente do Senado e Presidente do Congresso, Presidente de toda a comunidade que
representa o Brasil, Srs. Senadores:
Quando me foi dada a honra de suprir pela
primeira vez .,....,. o atual Vice-Presidente da
República, então Senador Itamar Franco, filo rcalfirmando a minha condição de Membro
do Partido do Movim~nto Dempçrátíco Brasileiro, mas assinalando, na pil.!avra de Sigrid
Undset, a corivição de que me era dado voltar
para o futuro, o que viria a acontecer na atual
circunstância, já agora filiãdi::i a.o Partido da
Social Democ.n.~.cia Brasileira. Qs compromiss_os poH~icos são·os mesmos. Tornam-se,
contudo, mais e,xpre.ssívos, dadc;>s as_ opções
de forma e Pe sistemas ~ so_cial-:-democracta
e o parlamentarismo.
Quanto à.sociat-demoCraci? •. ho]e grande
decisão política mundial, até mesmo em área
antes _oli ainda integni.ntesdo chamàdo ·Impé-·
rio_ Soviético, quase· mê Poderiâ. iimitâ.r a p6r
em realce conclusão do vastíssimo DicionáriO
PolítiCo" -e-ditado pela Universidade de Bnisilia (1986); soo· a ·orientação, entre outrOS,
do mestre Norberto Bobbio:

a
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"Em face embora de dificuldades teó~
ricas e práticas reais, as experiências so~
cial-democráticas situam-se a um nível
superior ao de qualquer outro tipo _de
governo·~. (p. 1.195).
Cai-me aos olhos, entrementes, suclto .de
Clovis Rossi (Folha de S. Paulo, 27-2-90), em
que se transcreve pesquisa do jornal francês
Libération em sete "países: a Social-Democracia é o modelo preferido por 68% dos húngaros, 67% dos alemães (ocidentais), entre
50% a 60% dós-que se manifestaram Ítáltã,-·
Espanha, Grã-Bretanha e Polônia, só abaixo
da maioria absoluta, 34% de simpatia, na
União Soviética.
Detenhamo-nos, porém, no parlamentarismo, como sistema de governo que há de
ser - e já é - da escolha popular. Vale
a pena Utilizar-nos do livro-modelo Presidencialismo "'-·ersus" Parlamentarismo, escrito
em 1962, data significativa, poi JoSé AugUsto
Bezerra de Medeiros, ex-deputado e Governador do Estado do Rio Grande do Norte.
A nossa centenária República adotara o
sistema presidencialista de governo. Como
se atribuía tal à maior influéncia de Rui Barbosa, é a ele que Sílvio Romero (1851·1914)
dirigira cartas famOsas de uma das quais vou
resumir tanto quanto treze defeitos do presidencialismo:
a) leva ao militarismo este "muito jeitoso
para !le manter indefinidamente~';
b) também à ··moléstia política" da ditadura;
c) igualmente ''a uma pé!lsima compreensão da divisão e harmonia dos poderes públicos";
d) ao "acúmulo de abusos", por sua "irres·
ponsabilidade e pela discussão em que se acha
abroquelado":
e) à retirada da ''força e prestígio'" do Legislativo, assim como da "'responsabilidade
do Executivo";
O à elevação e ·mariutenção no Poder de
"indivíduos medíocres";
g) aos "vícios ... dos manejos eleitorais";
h)_ a "manter-se, pela corrupção, contra a
vonia.de dei povo••;·
i) a "resvalar-se facilmente para o despotismo";
j) "divorciado por vícios de sua origem militar" não tem meios de atrair o povo ... nem
"de atender às aspirações da opinião";
k) acaba por ter ··Contra sí a· fndole do nosso poVo. no que ela tem de mais liberal .e.
aS Suas tradições; no que "estàs possuem de.
mais seleto";
j) torna-se antipátiCO e suspeitO à dem'O·
cracia "por apegar-se ao doutrinarismo compressor e' ditatorial". S11vio Rom'ero, que vi·
veu.. até 1914 - lembre-se -atribuiu essa
última característic"a à influência do Positi·
vismo.
Como reagiu Rui Barbosa? Em seu tivro,
José. Augusto Bezerra de Medeiros, m~nclo·
na, entre outros, depoimento~ ,do em~rito
baiano, sobretudo_ em ,sua campanha presi-·
dencial de 1919. Ei-los~ em parte: · · · · ·
"As belezas do presidencialismo brasileiro
escurra:çaram, dos. augustos laQoratório~ -.~a

na
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o talento, a eloqüên-

Parlamentarismo e Presidencialismo na Ideologia de Rui Brabosa são dele estas palavras
(p. 43):

"o abuso passa a uso, a ignomínia se forma
em gala, a condescendência acaba afinal por

"A adoção .do presidencialismo constitui
uma rutura ostensiva _com as instituições Racionais e Com as ·regras, tradições e evolução
dessas, com aquela Constituição de que fala
N a~uco ~ antecipando-se à melhor pesquisa
socwlógt!?a, que terá sempre que ser·o modus
vivendi que os poderes assentaram entre si
e que o País tiver sancionado".

l~gL<ilação republi~na,

cta e a verdade ...

Mais:

envolver, com os honestos e limpos, os prosti-

tuidores e os prostituídos".
Em outra oportunidade admite que se dis-

cuta "com muito calor, na tribuna e na imprensa, a ·qu-estão de saber se, no tocante
a essas instituições funestas que tornam irresponsáveis os governos e estabelecem o predonúnio da incapacidade, o recurso não seria
substituir a república presidencial pela repúblicâ parlamentar".

Afirma que, quanto a ele, ainda hesíta.
Mas diz: "começo a sentir qUe nãO haverá
talvez outro meio de chegar, entre nós, a
um governo realmente democrático".
E não demorou a pôr de lado o talvez para
afirmar: "Com o governo parlamentar, as câmaras legislativas -constituem uma escola.
Com o presidencialismo, são praças de negócio''.
____ __
_
~as como falar de e defender o partamentansmo, sem, pelo menos ligeira menção ao
seu apóstolo maior, Raul Pilla? Valho-me de
excelente estudo do advogado paranaense
Alir Ratacheski, onde colho lição no mesmo
gaúcho quando se refere ao regime Parlamentar de governo: "Nascido primeiramente
na Inglaterra, estendeu-se por todo o Globo.
Encontramo-lo na Europa, na África, na
Austrália, na América, nas maiS diversas latitudes e com as mais variadas raças e dando
de si, em toda parte, os mais excelentes frutos. Onde um povo revele um mínimo de
aptidões para o exercício da democracia e
tais aptidões não forem vitoriosamente contrariadas por fatores diversos, lá vingará, certamente, o regime parlamentar".
E acrescenta, agora comparando este com
o regime presidencialista, que "só prolifera
na Améric-a: nosEstados Unidos, com resultados sofríveis; nos países latino-americano-s,
com desastroso-s resultados que nós também
passamos a conhecer desde 1889. Longe de
ser universal e cosmopolita, como é o parlamentar, é um regime exclusivamente americano, que se casou admiravelmente com o
caudilhismo" iniperante no Continenü:; e~ -erll
vez de o corrigir, até hoje O ú:m- rTi"iritido".
(Do Parlamentarismo na rotura Constituição,
Curitiba, 1985, p. 8 e ss.}.
Vale, a essa altura, observar, com Bezerra
de Medeiros_ que, no manifesto dos republicanos reunidos em Itu (São Paulo), 1870, se
diz expressamente que "a soberania só pode
existir em-uma nação, cujo Parlamento tenha
a suprema direção c pronuncie a última palavra nos negócios .públicos" (p. 96}.
E não cessam as sucessivas referências. A
ressaltar, entre as mil e uma citações do livromodelo de que me estou servindo, a posição
do Ministro Paulo Brossad que, quando ainda
encarregado da Justiça, ostentava no seu ga·
binete O retrato de _Raul Pilla, autor do livro

Infelizmente não foi o que iria acontecer.
Volto ao livro de José Augusto._ Em sua
conferência realizada perante o Instituto Histórico e GeogràfiCo Brasildro (p. 81 e ss.)
demonstra não ser exato apoiar-se o presiM
dencialismo no princípio da separação dos
poderes, de Montesquieu, como não vale em
seu favor o exemplo dos Estados Unidos,
pois, ali, o seu ·sistema chegou a chamar-se
por Wilson de governo congressual e pelo
mestre da ciência: política Mirkíile-Guetzévitch de parlamentarismo larvado••.
Verdade que talvez seja para muitos novidade é o que ocorreu com Milton Campos,
em 1958, e coi:tsta de capítulo póstumo publicado entre textas coligidos e prefaciados por
António Gonlijêl-aeCarvalho e constante da
Coleção Documentos Brasileiros da Editora
José Olímpia: (Milton Campos - Testemunhos e Ensinamentos- Março 1972}. Detenho-me no capítulo A Crise do Presidencialismo, pp. 112-120. A sua origem é contada
pelo próprio autor:
"Sinto-me - inicia ele --no dever
de prestar um esclarecimento sobre a posição ppr miin ãssumida a propósito da
emenda parlamentarista de que é campeão nesta Casa o nosso eminente colega
Sr. Deputado Raul Pilla. Em 1946, quer
na Comissão Constitucional, quer no
plenário da Assembléia Constituinte,
alinhara-me entre os que preferiram
manter em nosso País o regime preSidencial. Já agora, subscrevia proposta de
emenda ã Constituição, instituindo entre
nós o regime parlamentarista".
E justifica-se:
.-,Não se Úatã. de mudança de convicções
( ... ) Menos ai~ da me inspirou a posição -partidária( ... ) Em 1_946, como ag-ora, minha posição era op-osicionista. Sob esse aspecto, eu
teria hoje as mesmas razões.( .. ..) De resto,
já tive oportunidade de combater, nos horn~ns públicos~ a disponibilidade moral e intectual que os ]eva a flutuar ao sabor dos
acontecimentos, sem um núcleo de idéias fundamentais que os vincule a determinados
princfpíOS -e cçnvicoções. -_o homem públiCQ
- diziã.- eri tão - deve ado ta r a posição de
suas idéías e não as-idéias de sua posição".
E o grande homem público alude, principalmente, às formas de governo, aOs regimes ·
políticos 01,1 organização_ da vida na base do
princípio democrático. De seu exaffie com-

pleto e ponderado chega a descrever a situação de quem governa para afirmar:
''0 Presidente, no regime presidencialista,
é o grande solitário".
Argumenta com textos de depoimentos de
Truman que "goveinOU os Estados Unidos
quase por mais dois períodos e recebeu o
governo de Rossevelt, "na hora mais grave
da história contemporânea".
_
O que realça naS suas Memórias é sobretudo, a solidão dos_ Chefes..de Gover~o. Milton_Campvs, de sua parte, repassa iriúmeras
observações. E se fixa na grande solidão até
a morte, de Getúlio Vargas:
'
São gerais os testemunhos, O ex-Governador de Minas recorda o depoimento de
Lourival Fontes: "conta ele que, no dia 23
de agosto, quando a crise atingiu o auge e
estávamos na véspera da grande tragédia, terminado o seu trabalho, foi despedir-se do
Presidente. Erain 9 horas da noite e iria encontrá-_lo nos seu-s aposentos particulares, tomando sozinho a sua refeição". Era o homem
solitário, embora antes do suicídio estivera
reunidO coin o seu Ministério e o paiácio pre- sidencial não estava vaziQ. Mas "a decisão
trágica, a decisão última, a decisão suprema
foi( ... } tipicamente do solitário".
Voltemos ao problema da solidão do goM
vernante dos Estados Unidos:
"Podemos mencionar- observa páginas antes o estadista mineiro "":"":" como
um esforço para fugir ao isolamento o
que oc9rre com a posição do Vice-Presidente na República norte-ameriCana.
· Ele era, a princípio, S. Ex~ o superfluo.
Já agora, entretanto, essa função ganhou
relevo e, pode dizer-se que corresponde
a uma eficiente e importante colaboração ao governo".
Tudo - a meu ver - há de esperar-se
da situação e atividade de quem exerce, agora, entre nós, aqUela importante fun"Ção.
Perdoem-Ine se volto ao importante depoimento de Milton Campos, de quem tanto
aprendi. São dele as palavras finais da minha
opção pelo parlamentarismo:

"A d~mocracia não se caracteriza -apenas pelo momento de sua origem na escol~a pqpular, mas é uma permanência
com a finalidade de serviço do povo. Se
o presidencialismo, entre nós, se preocupa apenas - e em vão - com o primeiro desses aspectos ( ... ) o que nos
cumpre é abandonar os caminhos errados e ter a coragem de novas experiéncias.
«Sei que não f.i:r.ltãiii-a:rgumentoS-cimtra o parlamentarismo ( ... ) Mas não fof
aind.a tentado o parlamentarismo republicânO, depois da:s renovadas técnicas
da raCionalização do direito público moderno,''_
_ _ _
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sena~
dor_ Mau a: Machado, permite-me V. Ex~ um
aparte?
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OSR.MATTAMACHADO-Tenhomuito prazer em ouvir V. Ex'
O Sr. Fernando HenriQue Cãrdoso- Ao
ouvir o discurso de V. EX" em companhia
dessa ilustre bancada miReira, lendo ao meu
lado o Vice--Presidente da República, a quem
V. EX" sucede, eu me sin'to mais· uma vez
feliz por aqui estar, e pelo ~-t~_~é que V.
Ex•, ao assumir hoje coii:J. o seu discurso, ao
inaugurar a sua atuação parlamentar, cont~---.
nua a velha tradição mineira, que V. Ex- CItou, e citou abundante e corretamente: Milton Campos. A velha tradição de políticos
que são capazes de elevar o pensamento muito além do interesse, do seu jogo pessoal,
do jogo partidário para pensar nos granCies
temas nacionais. É raro ouvir-se hoje dis_curso como o de V. Ex•, no qual V. Ex• retoma
uma antiga discussão que tFavamos neste Senado; Senado que hoje é presidido por alguém que muito fez pelo parlamentarismo,
Senador Nelson Carneiro, e que tem entre
os seus membros um outro ilustre mineiro,
também do nosso Partido, Senador Afonso
Arínos, a quem -se eu mais uma vez posso
confessar- devo a minha conversão ao Parlamentarismo. V. Ex~ mostrou que Milt'on
Campos, que, no infcio, votara pelo presidencialiSmo ou defendera o presidencialismo, se
convenceu das virtudes do parlamentarismo.
São muitos os exemplos e V. Ex~ mesmo citou
alguns outros exemplos. Isso foi que assi~ti
mos no decorrer da Assembléia Nacional
Constitüillte. V. Ex• acdnaugur3.r, hoje, sua
atuação parlamentar nes~a tribuna dá motivos adcionais para que continuemos essa luta
pelo parlamentarismo. Em nome do PSDB,
em nome do conjunto da Bancada, felicito
V. Ex' e felicito ao SenadO~ -porque teve a
possibilidade de ver o Senador Itamar Franco, que muito nos honrou aqui, substituíd~
por alguém capaz de continuar essa boa tradição.

-

- -__

O SR. MATTA MACHADO- MuitO-grato
a V. Ex• contínuo, Sr. Presidente, ainda com
leitura de texto de Milton Campos:
"A experiência será auspiciosa, poderá representar uma esperança para o povo e, Deus
ajudando, uma feliz realidade ( ... )Sobretudo.
se soubermos utilizar as lições d(ls malogros
já vefifiCados e instituir um regime_ preocupado com a verdadeira estrutura_sÇ~cial do
Brasil, para que essa estrutura, encarada com
verdadeiro senso de realidade e sem o abandono das inspirações do ideal democ_rático,
seja· a sólida base em que se assente uma
ordem política, social e econômíca duradoura
e benéfica p3.ra o bem-estar do povo. Pelo
menos, acredito que se instituirá um- gOverno
mais capaz de afrontar os grandes _p_roblemas
da nossa atualidade e do nosso destino, através de equipes responsáveis, em qu'e o sentimento de responsabilidade e de convivéncia
comece de cima e se substitua a solidão do
dominador pela solidariedade dos servidores
estreitamente unidos no objetivo do bem comum.''
José Augusto Bezerra de Medeiros escreveu - esperançado - no ambiente criado

pela solução parlamentarista que permitiu a
posse de João Goulàrt (Vice-Presidente de
Jânio Quãdros). Não lhe pareceu feliz- e
tinha toda a razão- referência ao plebiscito,
tido por ele como enxerto tardio ao Ato_ Adicional, que restauraria o sisitema parlamentar ... Ao vislumbrar o que iria acontecer,
lembra o qUe dissera "lapidarmente Ortega
Y Gasset, o plebiscito faz serripre ouvir o
ruído das sandálias de CéSar que se aproxima... "
· E o nosso art. 2~ do Ato das Disposições
I ConstituciOnais Transitórias _que, além de
misturar a forma (república ou monarquia
constitucional)_e!) sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) ainda submete a decisão do dia 7 de setembro de 1993
a u,m_ plebisCito?
·
Tiãtemos de reformar tão esdrúxula mistura por mais &ela que se âparente.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V. Ex'
um aparte?
O SR. MATTÃ-MACHAOO- POis não,
com muito prazer e CCifn -_muita honra.
O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Matta
Machado, embevecidos todos nós estamos
com o seu discurso·, com sua figura humana
nesta Casa. O nosso eminente Lfder, Senador
Fernando Henrique Cardoso, já teve, a oportunidade de se manifestar não apenas em nome dos "tucanos" aqui do Senado, mas de
toda a família "tucana" brasileira. Peço permissão ao meu Líder e a V. Ex~ para, neste,
aparte, expressar a minha satisfação. É uma
nota pessoaL Tive a honra de ser Colega de
V. Ex~ na Câmara dos Deputados e hoje tenho a honra de ser Colega de V. Ex~ no Senado Federal. Aprendi muito com V. EX" naquela Casa e tenho a certeza de que aqui
irei aprender também nesta Alta Casa do Poder Legislativo do nosso País. Disciplo de
V. Ex•, também fui cassado como V. Ex~ o
foi. De modo que_ para mim é uma dupla
satis_f_a_çâ_o___y_ê~lo_ no _Senado e ser Colega de
V.-Ex• na bancada do PSDB. V. Ex• deu
uma aula. Poucos homens públicos,. neste
País, tem a autoridade que V. EX" possui para
ferír certos temiis e apreciar certos assuntos.
Quero, neste momento, desejar o maior-êxitO
a V. Ex• nesta Casa, onde é bem recebido
por todos, independentemente de filiação
partidária, pois tod~s _?_ re_sp~ita'ql~s pela _sua
inteligência, -a sua idoneidade e a sua integridade mor~l. Y._Ex• chega e no seJJ. discurso
já fere as teclas fundamentais do parlamentarismo e _da social democracia. Neste fim
de século, e podemos dizer na alvorada do
novo século e novo_ milênio, nã:o há mais o
que discutir, permitam-me os Colegas que
divergem. A Humanidade__caminha para a
social demo_cracia cujo fundamentO básico é
a liberdade, a democracia, com a justiça social contra oS desníveis saciais e regionais.
Lutamos em favor da erradiacação da miséria. Todos somos seres humanos, e temos
que instituir Uin regime que respeite a dignidade de todos nós, regime de liberdade e
de justiça social. Válido principalmente em
um País cO'rtid o ilCisSO, oiide a concentração
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de renda e os privilégios atingiram niveis Verdadeiramente insuportáveis. E V. Ex~ fala,
mais uma vez, na defesa do parlamentarismo.
Fui colega desses ilustres mestres de ontem
do parlamentarismo. C\tm eles, desde 1953,
desfraldei na Câmara a bandeira do parlamentarismo, como José Augusto de Medeiros e Raul Pilla. Graças a Deus a cada dia
me alegra ver que eminentes homens públicos
se estão convertendo ao parlamentarismo,
porque antes,_a cima de tudo, acreditam na
democracia, e.lutam pelo seu fortalecimento.
V. Ex• fez uma referência aos Estados Unidos
- a única nação do Mundo em que o presidencialismo pôde deitar raízes _e produzir alguns frutos. Soberamente escolheu o presidenciali_smo, mas hoje ninguém mais se ilude,
o presidencialismo norte-americano tem pouco a ver com o presidei'!cialismo que temos_
adotado. Lá o Senado pode aprovar ou rejei·
tar, e muitas vezes tem recusadO, a indiCação
de ministro ou secretários de Estado. Aqui,
os Presidentes nomeiam os Ministros- que
bem entendem, muitas vezes afrontando até
mesmoa consciência democrática e o espírito
científico das nossas universidades. Nos Estados Unidos, em virtude de todo um processo·,
o Presidente da República, quando sente que
vai sofrer um proceso de impeachment, re·
nuncia. No Brasil, os nossos Presidentes, não
raro, ameaçam e alguns já fech3.ram o Congresso. Estas são razões que fortalecem as
nossas convicções parlamentaristas. Que os
Estados Unidos da América continuem com
o seu presidencialismo avançado, mas não
temos mais o direito de persistir no nosso.
Continuaremos, pois, a luta, agora mais ainda encorajados e fortalecidos. Este País será
uma grande Nação,_ porque será parlamentarista e erradicará a miséria que o atinge.
Meus parabéns a V. Ex1
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
Ex• um aparte, nob~e Senador ~atta Machado? Se V. Ex" ainda pretende responder antes, me concederia o aparte depois~ Pretende
V. Ex- falar em resposta ao senador Chagas
Rodrigues ou pos!'.o aparteá-lo agora? Aceita
o meu aparte neste instante?
O SR. MATTA MACHADO- Tudo quanto eu podia dizer sobre o parlamentarismo
está escrito neste pequeno texto. Mas, cada
contribuição, como a que acabei de ouvir,
como a que estou ouvindo, agora, de V. EX".
corresponde a um passo além disso, a que
o Wilson chamava de- lembrei no meu discurso - governo congressional.
Na verdade, imitamos o presidencialismo
americano, que não existe. Quem realmente
conhece o funcionamento das instalações públicas dos Estados Unídos verifica que a idéia
presidencialista não tem o aspecto quer se
imagina. Falei até no problema do Více~Pie
sídente, que é, hoje, uma car3cterística típica
dos americanos.
Quando, agora, somos visitantes pelo Vi·
ce-Presidente, isso correspondeu à visita dos
Estãdos Unidos, porque o Vice-Presidente
lá, como aqui. deve vir a ser, tem atribuições,
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exerce funções, encarrega-se de atividades
que são rigorosamente governamentais, são
rigorosamente representativas do seu país.
Concedo o aparte a V. Ex•.

, O Sr. Jarbas Passarinh~ - O meu aparte
não pretende ter a ousadia de penetrar na
discussão que V. Ex• levantou, mas, sim, de
cumprimentá-lo em nome do meu Partido.
V. Ex•, quando assumiu a primeira vez, na
licença do nobre Senador Itamar Franco hoje o nosso Vice-Presídente da República

-, o Senado se havia livrado de mim por
4 anos e, agora, retorno e vejo V. Ex• voltar,
taml:lé~, a assumir a cadeira que pertencia,
como titular, ao nobre Senador Itamar Franco. Sei que V. Ex• é um dos admiradores
de um autor que também é da minha predileção que é GeorgesBernanos. Conseqüentemente, quero saudá-lo nessa condição de ambos sermos admiradores de um dos mais notáveis escritores de formação católica, de formação cristã, da vida cdntempurânea e sei
que a participação de V .Ex~ neste Senado,
será, como já foi dito pelo Senador Fernando
HenriSl,ue Cardoso e repetido pelo Senador
Chagas Rodrigues, uma contribuição alte~:
mente valiosa, que engrandece o Seiúi.do--daRepúbfica. Neste momento, passo a ter menos tristeza pela saída do S_enador Itamar
Franco e, alegria pela vinda de V. Ex•, ao
mesmo. tempo em que S. Ex• assume a VicePresidênci~ da República.
O SR. MATTA MACHADO- Muito obri·
gado a V. Ex· •. sobretudo pela<; referênc-ias
que fez à marca q~e aqui deixou, e-que procurarei conServár, o nôSSOâtUãfViCe~réSiden
te da República. Que S. Ex~ seja um ViCePresidente com aquelas atribuições que parecem ser, ou que aparentemente seriam, significativas da condição presidendalista. Mas,
não; é realmente um governo congressual,
o que lá existe e, desse governo, só poderemos tirar vantagem aqrii, no Senado, enfim
no Congresso.
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V,
Ex• um aparte?
O SR. MATTA MACHADO- Pois não.
O Sr. Mauro benevides- Nobre Senador
Matta Machado, desejo saudar V. Ex',
presente na tribuna do Senado, após investir-se ng mandato de Senador da República
pelo Estado de Minas Gerais. Eu me permi-=tiria lembrar a V. Ex• que, quando 3inda Deputado Estadual pelo Ceará, tive o privilégio
de ser apresentado a V. Ex•, na Câmara dos
Deputados, pelo extraordinário homem público Martins Rodrigues, que tinha em V.
Ex~ um dos Companheiros mais ilustres, mais
dedicados e mais leais. Portanto, a partir daquele momento, pela aproximação de unt
a~igo comum, acompanho toda a rrajetória,
sempre brilhante, que tem·sirtalizado a· vida
pública de V. Ex• neste instante, investido
no mandato de senador. Eu diria aiilda que,
se nós.. no Senado Federal, nos regozijamos
pela me·recida projeção de Itamar Franco,
hoje Vice-Presidente da República. depois
de haver cumprido quinze anos ge atuação
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parlamentar das mais profícuas e fecundas.

Alegr:amo-nos por saber que Itaniar Franco
t~ve um Suplente, agora Senador, que o substitui nesta Casa, com a estirpe e. a'dignidade
de V. Ex". Tenho absoluta certeza, Senador
Matta Machado, de que, no espaço de tempo
em que o Senado contaTá com a sua colaboração, ela será, sem dúvida, das mais lúcidas
e proficientes; inarCada pela defesa dos ideais
democráticos e de tudo quanto, na presente
coiljuntura, representar a aspiração maior do
povo brasileiro. É a saudação do Ceará a
V~ Ex·~ -o_ Senador por Minas Gerais.
O SR. MATTA MACHADO -Muito obri·
gado a V. Ex" por tudo que disse e por tudo
que espera, principalmente por ter lembrado
que foi apresentado a mim por Martins Rodrigues, com quem tfve uma ligação de muita
intimidade e muita admiração. Ele era realmente fiel representante do povo não apenas
da sua terra como mas de todo o povo brasi·
leiro, e isso ele demonstrou, nesta Casa, por
mais de uma vez. Muito grato a V. Ex•
O Sr. Pompeu de Sousa - Senador Matta
Machado, permite V. EX" um aparte a este
seu velho amigo?
O SR. MATTA MACHADO- Pois não,
Senador Pompeu de Sousa.
O Sr. -Poinpeu de Sousa "--Senador Matta
Machado, eu não poderia deixar de saudar
V. Ex•, pelo retorno a esta Casa e, infeliz~
mente, não pude fazê-lo antes, porque estava
percorrendo as Sete Comissões p'ara dar pareceres sobre .as medidas provisórias, onde sou,
em quatro, titular e, em três, suplente. Perdi
gr_ande parte do _cUscurso de V. EX", mas espero lê-lo amanhã mesmo. Quero trazer a V.
Ex', meu caro amigo Edgar de Godói da Matta Machad.o, velho companheiro de lutas josnalística.s, velho cpmpanheiio de lutas políticas, contra todas- aS diTaduras- que enfrentamç.s neste País. Ainda outro dia, quando
Afonso Arinos Filho - aliá~. mui~o de propósito, estou aqui ao lado de Afonso Arinos,
pai, e vim estrategicamenmte para isso assinava a sua filiação ao nosso Partido que é outra ligação pela qual estamos unidos,
o Partido dos "Tucanos", eu, V. Ex·~ AfonSo
Arinos Filho e Afonso ~rino.s, pai-:- ele lembrava.que quando, menino, me conheceu na
casa do pai dele, conspirando contra as ditaduras_de então, aliás, Afonsinho Arinos, que
hoje recebe o_ carinl~,o com que eu tratava
outrora Afonso Arinos, pai, como Afonsinho
ArínoS, tirilbém, porque recebi de Prudente
de Moraes Neto essa:_ saudação~ esse tratamento. Mas quero dizer a V. Ex•, meu caris-,
simo amigo, meu irmão ~companheiro de
jornal, companheirO de unh!e_rsidade, cOmpanheiro de Partido, companheiro de Senado
-- da emoção com que o recebem os nesta
Casa da federação brasileira; nós, os que luta~
mos juntõs, sempre pela causa da liberdade_, _
pela causa da democracia, aqueles que luta-·
mos juntos pel_a democracia mesmo, a demo_-_
cracia que só -coiD.pree'ndemos com quatro .
adjetiyos -:--social,_ económico, cl,lltural e po--_
lítica-, porque, com um só adjetivo ou com.
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três, não basta, sem os quatro ela não é substantivo. Quero dar um grande abraço, por
mim e pela repres,entação do Distrito Federal, contra todas as repressões. Meu caro amigo, aqui. está um anti-repressivo, um lutador
da liberdade, como V. Ex•, para todas as lutas
pela liberdade, pela democracia e pela igualdade entre os homens.
O SR. MATTA MACHADO- Sou muito
grato a V. EX' pelo aparte e me sinto quase
em dificuldade de responder, pelos vínculos
que entre nós se teceram, ao longo da vida,
e lembrar apenas que aquilo que fizemos em
jornalismo é o que temos de fazer onde estivermos- lutar sempre pela democracia como governo do povo, pelo povo e para o
povo.•
O Sr. João Lobo--:- Permite-me V._ Ex~
um aparte, Senador?
O SR. MATTA MACHADO- Com muita
honra.
O Sr. João Lobo --Senador M_atta Machado, apenas aproveito o fim do discurso de
V. Ex• para parabenizá-lo, em meu nome pessoal e em nome do meu partido, o PFL, neste
momento em que V ~Ex•· assume o mandato
no Senado Federal, no lugar deste grande
Companheiro, deste grande Senador - Itamar Franco .._Tenho certeza de que V. EX"
corresponderá, ,ã altura, às grandes qualidades do Senador Itamar Franco na cadeira que
ora assume. Meus parabéns a V. Ex"
O SR. MATTA MACHADO -Muito obrigado a V. Ex~ pelo aparte. Creio que poderei
corresponder, pelo menos num mínimo, às
aspirações de que V. Ex~ hoje é instrumento.
O Sr. Leite Cli3.ves- Permite-me V.
um aparte?

i::x~_.

O SR. MATTA MACHADO- Pois não.
Ouço, com muito praze( o aparte de V. Ex'.
O Sr. Leite Chaves- Nobre Senador Matta
Machado, V. Ex~ chega com a auréola do
seu passado político e com a responsabilidade
de assumir a vaga do nobre Senador Itamar
Franco,, que só não deiXa rriaior saudade, nes'ta Casa, porque terá, nO nosso-recinto, o seu
Gabinete para fortalecer, inclusive, a convi~
vência entre Legislativo e Executivo. Fico feliz effi oil.vit, de V. EX\ uffia proclamação
de fé paflamentariSta. Tive a oportunidade
de ser o- autor da emenda parlamentarista
na recente Constituição. Apreséntei a emen~
da do "pa:rlamentarismo já .. e, em seguida,
a emenda parlamentarista para o País. Essa
erhenda quase esteve aprovada e asseguro
a V. Ex• que, na época, havia algumas resis~
tências, iticlusive de dois Srs. Senadores que,
hoje, integram o seu partido. Na época, S.
Ex• resistiam: e, depois, evoluíram e se torna~
ram parlamentaristas um deles, ·o único Senador que não assinou a emenda, e o outro,
não a admitiu, jamais, se estabeleceu um prazo de permanência do Sr. José Sarne}', ate
o final, na condição de que fosse sucedido
pelo p~rlarpentarismo.;· mas esses seus dois
colegas, el\lqo.ra cristãos novos., a~sumiram
M
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a bandeira parlamentarista. E V. Ex', agora,
com maior doutrina, com uma experiência
mais longa, haverá de, nesta Casa, fortalecer
esta luta. Creio que, depOis deste Presidente,
teremos outro regime. Sua Excelência, inclusive, ao que já proclamou, é parlamentariSta
e acho que, poucãs vezes, na História, haverá
oportunidade de passagem de regime tão tanqüila quanto esta. Sua Excelência mesmo
proclamou, publicamente, que esperava ser
o último presidente no regime presidencialista. V. Ex• haverá de ser muito feliz aqui,
retomar a antiga convivência com o Congresso Nacional; vem a nível para isso, e terá
uma experiência fantástica no SeDadO, não
só nos. debates, nas Comissões, como na convivência-. Como V. Ex•, nossos outros Cále~
gas trazem um passado de muita experiênCia;
a experiência é uma espécie de segunda vida.
Desejo muita felicidade a V. Ex•.
O SR. MATTA MACHADO- Muito obrigado a V. Ex~, sobretudo pelo que há de
comum entre nós. Qualquer que seja a área
política, ou o ·partido, ou a facção política
em que estejamos, a união pela idéia parlamentarista, como pela idéia social-democrática, será sempre aquela que se torne impossfvel de romper e, ao mesmo tempo, sirva
de meio de aperfeiçoar cada vez mais o governo - mais- uma vez repito - do povo para o
povo, em virtude de uma decisão que só se
dirige ao povo.
O Sr. Mário COvas um aparte?

Permíte-ine V. EX"

O SR. MATTA MACHADO- Não posso
deixar de ouvi-lo, com a maior honra e ·de
maneira especialíssima, como V. Ex• há de
sentir. É com grande honra que o ouço.
O Sr. Mário Covas- Senador Matta Machado, começo por manifestar meu profundo
sentimento por não ter estado aqui presente
durante to_do o tempo. Isso decorre de uma
das mais singulares facetas da personalidade
de V. Ex• que, tendo estado comigo ontem
e sabendo o profundo respeito, a enorme
amizade, eu diria até mesmo o carinho que
devoto à figura de V. Ex'., na sua modéstia,
na s_ua humildade, acabou por não me dizer
que hoje nos deleitaria estreandO nesta tribuna. Gostaria de trazer a V. Ex• as boas vindas.
Certamente vozes mais abalizadas já o fizeram em nome do Senado, mas eu o faço em
nome do reencontro, reencontro de companheiros que viveram juntos aqui em 1967 e
1968. Eu, pela generosidade de V. Ex•..e.de
tantos outros companheiros, alguns deles
aqui presentes, Senador Chagas ;Rol:lrigues,
Senador Wilson Martins, Senadqr José Richà, Senador Nelson Carneiro, coQJO Lfder
de uma Bancada num instante extreinamente
diffcil desta Nação, guindado à Liderança de
uma aguerrida, de uma solerte Bancada, que
já naquele instante, dava os primeiroS gritos
de resistência democrática, eu, já Deputado
no segundo mandato e V. Ex~ chegando,
àquele ano, à Câmara dos Deputados. Tíve

a honra e o privilégio de inverter a hierarquia,
porqúe eStive no-cjuadro'dos Vice-Líderes e,
a rigor, p-arecia bastante óbvio que entre a
figUra do Líder e do Vice·Líder, havia uma
enorme distância em favor do Vice-Líder. TenhO dito iSf() em tOdàs as oportunidades eiil
que se me apresentou a alternativa. Creio
até mesmo que já o disse em presenÇa de
V. EX'!. Lembro-me de que, no instante em
que disputava a Liderança do partido a que
pertencia na Constituinte, -fiz esta mesma
referência. QUero renová~la: aqui, hoje, em
sua- p!êsença, porque quero deixar isso -consignado, como testemunha da História, nos
An8.is do Senado. V. Ex~ é uma dessas figuras
que nos--deixa a Convicção, a certeza de um
homem que já encontrou a sua verdade, que
não precisa falar em tom mais elevado, mais
alto, que não precisa gritar, porque, a rigor,
OS Cjue muito gritarri, via de regra; querem
convencer a si próprios e não aos terceiros.
V. EX' é daqueles homens que, por terem
encontrado a sua verdade, podem transmiti-la com clareza, de corpo- inteiro, e não precisam impulsionar a voz com a força que sai
do peito. V. EX" é um desses homens que
sabe encarar a vida com a dimensão de quem
sabe que estamos de passagem por aqui e
que ser Senador é importante, e, ser humano
é mais importante ainda. V. EX" é um desses
homens que, como eu, embora sob circunstâncias diferentes, foi pri.Yãdo, aqui e ali, até
de entes muito queridos, e manteve _a sua
crença, a sua fé, a sua afirmação no género
humano, nunca confundindo a ação deste ou
daquele tresloucado com a solidariedade e
a fraternidade que nasce na família humana.
V. Ex• fof sempre, para mim, um exemplo
de vida, um exemplo de conduta. Fiz questão
de afirmar em cada oportunidade que pude
e- faço questão de renová~lo no instante em
que V. Ex• enriquece este Senado. Perdemos
uma figura pela qual todos nós tínhamos
apreço, seja pela sua inteligência, seja pelo
brilho da sua retórica, da sua oratória, seja
pelos vários caminhos que conhecia na rotina,
no Regim!!nto, nas relações dentro destaCasa, o hojê- Vice-Presidente da República e
sempre Senador Itamar Franco, mas não posso deixar de dizer _que a presença de V. Ex•
enriquece eSta Casa, enriquece cada um de
nós, enriquece a democracia pela qual V. Ex•
. sempre brigou, com a franqüilidade - volto
a ins-istir - dos que têiii a certeza das suas
convicções. TerihO cõnvicção e certeza de que
vamos continuar extraindo das suas lições,
hoje como ontem, o enorme conteúdo que
de cada uma delas emana. Mas - mais do
que isso ......:. -tenho -certeza de qUe vamos eXtrair do convívio com V. Ex~ a mesma força
interior, o mesmo ânimo, o rriesmo sorriso
de corpo inteiro, a mesma capacidade d6- se
dar, o mesmo tipo de crença, de_ fé e de afirmação que têm sido uma constante na vida
de V. Ex• Para mim fOi mUito honroso, erÍl
determinado instante da minh_a vida, pertencer ao Senado desta Nação. Certamente é
profundamente" mais honroso pertencer ao
Senado quando nele está presente o Senador
~atta Machado. Seja bem-vindo, Senador.
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O SR. MA TTA MACHADO- Muito obri·
gado, Senador Mário Covas.
A comoção que V. Ex~ provocou em mim
é comparável rt amizade que nos liga, é com·
parável ao trabalho humilde, às vezes, que
exercemos, sendo V. Ex• Líder do PSDB,
e eu um dos seus V ice-Líderes. É-nos i.mportante trabalhar com pessoa da sua atitude,
das suas qualidades, com pessoa que se des·
tina·ainda às mais úteis e às mais fecundas
atividades, na mesma linha de conduta, sem
ter mudado em nada, pa.;,sado tanto tempo,
mais para mim do que para V. Ex~, que ainda
tem tantos e tantos anos para continuar a
ser o que é. E basta isso, que V. Ex' continue
a ser o que é, e tudo mais estará resolvido.
Muito obrigado pelo seu aparte.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito be_rn_! Palma~)
O Sr. Mauro Borges- Sr. Presidente, peço
a palavra para breve comunicação.
O'SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Conceào a palavra ao nobre Senador Mau·
ro Borges.
O SR. MAURO BORGES (PDC·GO. Para
breve comunicação. Sem revisão do orador.)
--Sr. presidente e.Srs. Senadores:
Estes dias de expectativa e de esperanças
que vive o nosso País fizeram com qlle passasse despercebida a morte de uma grande
figura nacional, um infausto acontecimento
gue não teve, certamente, a recepção que
precisaria ter. O Jornal do Brasil, na sua se-·
ção deo_bituário de anteontem, trouxe a triste
notícia do passamento do Marechal José Machado Lopes, um grande soldado e um grande
cidadão. Foi sepultado, ontem, no cemitérío
São João Batista, com as honras militares
de Marechal prestadas pelo I Batalhão de
Guarda, o chamado Batalhão do Imperador.
Lá estavam seus numerosos amigos, lá es·
tavam seus companheiros da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Ele, aliás, fOi
o Comandante do Batalhão de Engenharia
da FEB, a primeira troiJ3_ que entrou em combate na Campanha da Itália.
Escreveu dois__impcirtantes livros: o III
Exército na Crise da Renúncia de Jânio Qua·
!;f_ros, e outro sobre a participação da FEB
na Campanha da Itália.
Entretanto, Sr. Presidente, é claro que, rapidamente, pelo exíguo tempo de que dispon_ho, não poderei entrar em mais considerações sobre a yid<~: desse gr~nde cidadão e
soldad_o. Entr_etanto, vale_a pena ressaltar e
d_estacar aqui a sua participação notável em
grave:s acontecimentos ocorridos no Brasil,
em 1961, com a renú;ncia do Presiderge Jânio
Quadros. ÇomÇt sab~m, naquela época, os
t,rês Ministros militares, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, se insurgiram c-ontra
os ditames da Constituição e da Lei. Eles
queriam impedir a posse do Vice-Presidente
João Goufart na vaga ocorrida com o afasta·
mento do Presidente Jânio_da Silva Quadros.
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Então, Sr. Presidente, o Governador do
Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, bem como o povo gaúcho se levantaram num movimento de grande expressão contra essa atitude dos Ministros Militares, contra esse golpe
militar que impedia o cumprimento da Lei.

Nessa oportunidade, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, eu era Governador do Estado de
Goiás e fiz parte desse movimento que foi
batizado, na História do País, como Movi·
menta da Legalidade.
Machado Lopes, cónsdo da sua responsabilidade, cônscio da importância do seu comando militar dentro das grandes unidades
do nosso Exército, a- maio{ de todas, o III

Exército, poderia ser o fiel da balança. O
Marechal Machado Lopes não tergiversou.
Assumiu uma atitude histórica, impedindo
praticamente o derramamento d_e sangue,
porque o peso do III Exército impediu que
houves!:ie luta sangrenta e a questão teve uma
solução, felizmente, pacífiCa. Houve a solução da Emenda Parlamentarista e o Presidente João Goulart veio tomar posse.
Portanto, Sr. Presidente, este será o come·
ço de muitas homenagens que o Marechal
José Machado Lopes vai ter neste País porque, sem dúvida, evitou o derramamento de
sangue naquela época e teve, certamente,
uma visão do futuro.
Registro, portanto, com grande pesar, a
morte desse grande cidadão e grande soldado, e transcrevo, para que conste dos nossos
·Anais, da nota publicada no Jornal do Brasil.
Muito obrigado, Sr. PreSidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. MAURO BORGES EM SEU
DISCURSO.
José Machado Lopes. 89 anos, de insu·
ficiência respiratória, na Beneficência
Portuguesa de Petr6polis, Cidade onde
tinha uma casa de veraneio. Comandan·
te do 9'·' Batalhão de Engenharia da ·For:
ça Expedicionária Brasileira que lutou
na Itália em 1944 e 45, o marechal Ma·
chado Lopes destacou-se quando, então
general-de-exército comandou o IH
Exército, sediado em Porto Alegre. C.omo comadante, ele resistiu às pressões
dos ministros militares - Odilio Demis,
da Guerra, Silvio Heck,-·daNtarinha, e
Gabriel Grün Moss, da AeronáutiCa que, com a renúncia de Jànio Quadros
em 25 de agosto de 1961, assumiram o
poder de fato e tentaram impedir a posse
do vice-presidente, João Goulart, que
estava em viagem à China. Machado Lopes desobedeceu às ordens de Denis para
acabar com o movimento de resistência
liderado pelo governador do Rio Grande
do Sul Leonel BrizOla, cunhado de J ango
Gou!art, e disse que garantiriã. o respeito
à ConstituiÇão. Machado Lopes dispensou os serviços do então chefe do estadomaior do III Exército, general·Anrô.Rio
Carlos- Murici, favorá"ver aos ministrOs,
e comunicou a Demis q·ue 56 aceitária
ordens do chefe das forças armadas, prelart. Depois de ser avisado de sua demis-
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são do comando do III Exército e sua
substituição pelo general Osvaldo Cordeiro de Farias, Machado Lopes disse
que se Cordeiro entrasse no_ Rio Grande
do Sul seria preso. OS iniiiistrõs riiilitares
acabaram cedendo. Jango voltou ao Brasil, entrando pelo Rio Grande do Sul,
e- tomou posse já com o País sob regime
parlamentarista - o que se obteve com
uma emenda constitucional - e as tropas
do III Exéx:CitQ voltaram aos quartéis.
Em outubro de 1961, o general Machado
Lopes deixou o comando e passou a chefe do Departamento de Provisão Geral
do Exército. Em junho de 62 foi design~do min_is:tro interino da Guerra e em
setembro do mesmo ano nomeado chefe
do Estado-Maior do Exército. Em janeiro de 63 integrou a delegação brasileira
na Conferência de Desarmamento em
Genebra, na Suiça. Deixou o EstadoMaior pouco antes da deposição de Jango, substituido,.com o golpe, pelo general Castelo ,Branco. Representou o Brasil na Conferência dos Exércitos Americanos, no Panamá. Em setembro de 64
foi para a reserva no posto de marechal,
sendo reformado em junho de 69". Escreveu quatro livros, entre os quais O III

Exército na crise da renúncia de !ânio
Quadros (1980) e O porq11e da FEB sobre a participação brasileira na Segunda
Guerra Mundial. Seu enterro, na Farde
de ontem, no Cemitério de São João Batista no. Rio, teve honras militares. O
1~ Batalhão de Guardas Batalhão do Imperador tocou a marcha fúnebre de Chopin. Compareceram ex-companheiros de
FEB como o general Plínio Pitaluga, presidente do Conselho Nacional de Excombatentes que discursou, o general
César Mont<igna, o general Mário do Rego Monteiro e a ex-major Elza Cansanção.Medeiros, além do ex~ministros das
Cõmunicações EudideS ·Quaridi de Oliveira. O 9~ Batalhão de Engenharia da
FEB, que Mach<ido LOpes comandou,
ioi a prime-ira tropa brasileira a entrár
ria guerra na Itália. Nos. últimos anos,
o marechal Machado Lopes era o detentor do bastão de comando da FEB, posto
_que·correSpohdia ao do marechal Mascarenhas de_ Moraes, como o maiS antigo
e mais amigo dos veteranos da gue:ITa
Canoca {tfã"s"Celi Jlo RiO, então Distrito
Federal, a 13 de maiq_ de 1900), casado
há 62 anos com Armandina ·Machado
Lopes, seln filhos, Omarechal Machado
Lopes morava na Avenida Atlântica, em
co-pacabana.

COMPARE.Cf;M MAIS OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello- Ronaldo Aragão- João
Menezes - Carlos Patrocínio - Cid Sabóia
!:1.~ Catvalho - Humbe_rto_ Lúcen_a -:José
fgnácio Ferreiia- Mate a Machado- Ãlfredo Campo!> - Mauro Borges- - Roberto
Cª-mpos- Márcio Lacerda.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-_SQbre a mesa, redação final que, nos termos do art. 320 do Regimento Interno, se
não houver objeção do Plenário, será lido
pelo Sr. 1~' Secretário. (Pausa.)
É lida a seguinte
PARECER N• 47, DE 1990
Da Comissão Diretora
Redação final do Projeto de Lei do
DF n• 1, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF n9 l, de 1990,
que dispõe sobre a organízação do Tribun~l
de Contas do Distrito Federal e dá outras
providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de março de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente
-Pompeu de So_usa, Re_lator --Antônio Luiz
Maya - Divaldo Suruagy.
ANEXO AO PARECER N' 47, DE 1990
Redação final do Projeto de Lei do DF
n~ 1, de 1990, que dispõe sobre a organi·
zação do Tribunal de Contas do Distrito
Federal e dá outras providências.

O Senado Fi::deral decreta:

TÍTULO I
Da Natureza e da Sede
Art. 1~ Esta lei estabelece normas gerais
sobre a natureza, sede, competência, jurisdição, composição e organização do Tribunal
de Contas do Distrito Federal.
Art. 2~ O Tribunal de Contas do Distrito
Federal, auxiliar do Poder Legislativo no
exercício do controle externo, com quadro
próximo- de pessoal, tem sede em Brasília
e jurisdição no território do Distrito Federal.

TÍTULO II
Da Conipetência e da Jurisdição

CAPÍTULO I
Da Competência
Art. 3~ Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal Compete a_ fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, <?peracionaie patrimonial dos órgãos dos Poderes do Distrito
Federal e das entidades da administração indireta, incluídas as fundações, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, cabendo-lhe, em especial:
I - apreciar as contas anuais do Governo;
II -julgar as contas:
a) dos administradores e-Oema.ls responsáveis por dinheiros, bens e valores dos órgãos e entid_ades sob sua jurisdição, relacionados no art. 5o desta Lei;
b) daqueles que derem causa a perda, estrago,_ extravio ou outra irregularidade de que
resulte preju(zo ao erário ou ao património
público; e
c) daqueles que assumam obrigações de
natureza_ pecuniária em nome do Distritó
deraJ Ot! c!~ entida.c!e da administraçãp indireta, -iitCfuídas as fÚndaçõeS;
III- apreciar a legaJidade dos atos deJ~d_·
missão de pessoal, a qualquer título, nos órgãos entidades SOl:i sua jurisdição, eXcetuadas as nomeações para cargo em comissão
ou de natureza especial e função de confiança, na fo:rm~ estabe.lecj.da no Regir,nento In·
terno; ·

Fe-
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IV- apreciar, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadorias, e
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores

que não alterem o fundamento legal do ato
concessionário;

·

V- apreciar os atas e procedimentos sobre a arrecadação, renúncia e recolhimento
das receitas e as isenções fiscais;
VI -apreciar- a regularidadede contratos

e outros procedimentos relativos a operação
de créditos;
VII -promover, por iniciativa própria ou

do Poder Legislativo e de suas Comissões
técnicas ou de inquérito, audito~ias, inclusive.
mediante inspeções dé natureza contábil, or-

çamentária, operacional e patrimonial, nos
órgãos e entidades sob sua jl!risdiÇãO;
VIII- prestar as informações solicitadas
pelo Poder Legislativo ou qualquer das suas
Comissões, sobre a fiscalização co-ntábÍI~ fi:
nanceira, orçamentária, Opefil:cional e patrimonial;
IX- apreciar denúncias sobre a irregularidade ou ilegalidade de a tos sujeitos a seu
controle;
X- decidir sobre consultas formuladas
por autoridades competentes quanto a dúvidas na aplicação de disposições legais e regulamentares concernentes a matéria de sua
competência, na fórma estabelecida Do Re~
mento Interno;
XI- assinar prazo para que órgão ou entidade adote as providências necessárias ao
exato cumprimento da lei, sustando, em caso
de não atendimento, a execução do ato impugnado e transmitindo a decisão ao Poder
Legislativo; e
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dica a licen&a para tratamento de saúde por
prazo superior a seis meses;
IV-propor ao Poder Legislativo a criação, transforma-ção e extinção de cargos, empre-gõS e funções do Quadro e da Tabela de
Pessoal dos Serviços auxiliares, bem como
a fixação da respectiva remuneração, ob~er
vados a hierarquia salarial e os limites fixados
no art. 37, XI da Constituiçã_o;
V- a iniciativa de lei em matéria de sua
competência, inclusive a da sua lei orgânica
e alterações;
VI- propor ao Poder Legislativo a fixação dos vencimentos de Conselheiros, Auditore_s e membros do Ministério Público junto
ao Tribunal;
VII- encaminhar ao Poder Executivo
suas propostas para o plano plurianual, diretri;?:es o_rça.mentárias e orçamento anual,
aprovadas pelo Plenário e que somente poderão ser alteradas pelo órgãos técnicos competentes com a prévia audiência do Tribunal.
CAPÍTULO II
Da Jurisdição

Art. 5o --0 Tiibunal de Contas do Distrito
Federal tem jurisdição própria e privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas a sua competência, a qual compreende:
I - quem quer que utilize, arrecade, guar·
de, gerencíe ou administre âínheiros, bens
e valores públicos ou pelos quais respondam
o Distrito Fedeútl e as-entidades de sua administração indireta, incluídas as fundações,
bem como os que, em nome desses, assumam
obrigações de natureza pecuniária;

11- os _que derem causa a perda, estrago,
XII- representar ao Poder competente
exttavio Ou_ 9vtra irtegularidac!-e dç_ que resulsobre irregularidade ou abuso verificados.
te pnijuf:Z:Õ jJãi-a o patrimóriio do Distrito Fe§ 19 No julgamento das contas e na fiscaderal ou de entidades da adminiStração indilização que lhe compete, o Tribunal decidirá
reta, incluídas as fundações;
sobre a legalidade, legitimidade e economiIII- todos quantos, por expressa dispocidade dos atas de gescão e das despesas deles
sição de lei, lhe devam prestar contas;
decorrentes, bem como dos atas e procediIV- os dirigentes .Qu.!iquldantes das emmentos licitatórios e dos termos de concespresas encampadas, sob intervenção ou que
são, cessão, doação e permissão de qualquer
de qualquer_ modo venham a integrar, provinatureza, a título oneroso ou gratuito.
-sória ou perm3.nenteinente, o patrim-onio do
§ 2? A resposta à consulta a _que se refere
DistritO Federal ou de outra entidade público
o inciso X deste artigo teiá caráter normativo
distrital; _e
c constituirá prejulgamento da tese, mas não
. __y ~-os responsavels por entidades dotadas
do fato ou caso concreto, __
_ de personalidade jurídica de direito privado
§ 39 o ato de sustação a que se re"fere
que recebam concribuições e prestem serviços
o inciso XI deste artigo, na hipótese de conde interesse público ou social.
trato, será praticado diretamente pelo Poder
Art. 6° A jurísdição do Tribunal estenLegislativo, qUe solicítará, de imediato, ao
de-se aos sucessores dos administradores e
Poder Executivo, as medidas cabíveis.
§ 4~ Caso não se efeti vem tais ·medidas _tesp6fisâV~:f§ aféO }imite do património transno prazo de noventa dias. o Tribunal decidirá -ferido~ nos termos do art, s~, XL V da Consti-tuição.
a respeito.
Art. 4~ Compete, ainda, ao Tribunnal de
TITULO III
Contas:
Da Oi'gariização do Tribunal
I - elaborar e alterar seu Regimento InCAPÍTULO I
terno;
P.a ~OPJP9SiçâQ.
ll - organizar seus serviços e prover-lhes
os encargos, na forma da lei;
Art. 7" O Tribunal de Contas do Distrito
III- conceder licença, férias e outros afasFederal comPõe-se de sete Conselheiros e potamentos aos Conselheiros, Auditores e
d.erá c_lividir-se em Câmaras, por deliberação
meml;)ros do Ministério Público junt_o_ ao Trida maioria abs_oluta de seus Conselheiros titubunal, dependendo de ínspeção por junta mé- ,·lares.
-o
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Art. 8~ Funciona junto ao Tri_j)_unal d_e
Contas o Ministério :Público, com fUnçõeS de
guarda da lei e fiscalização de sua execução.
Art. 9\' O Tn'bunal de Cmúãs do Distrito
Federal disporá dos serviços Auxiliares destinados à prestação do apoio cécnico e adminis·
trativo necessário ao exercício de sua competência.
CAPÍTULO II
Dos Conselheiros

Art. 10. Os conselheiros do Tribunal de
Coiltas do Distrito Federal serão nomeados
pelo Governador do Distrito Federal dentre
brasileiros que s~tisfaçarn o_s seguintes requisitos:
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
I I - idoneidade moral e reputação ilibada;
III- notório.s conhecimentos jurídicos,
contábeis, económicos, financeiros ou de administração pública; e
IV- mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que
exija os cOnhecimentos relacionados no inciso anterior.
Art. 11. Os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Distrito Federal serão escolhidos:
I - três, pelo Governador do Dísfrito Federal, com aprovaçó da Cámara Legislativa
do Distrito Federal, sendo dois alternadamente, dentre Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, hl-dicados
por este em lista tríplice, segundo os critérios
de antigüidade e merecimento; e
H- quatro, pelo Poder Legislativo.
Art. 12.~ Os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Distrito Federal terão as mesmas
garantias, prerrogativas, direitos, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e somente poderão aposentar-se
com as vantagens do cargo quando o tiverem
exercido efetivamente por mais de cinco

anos.
Parágrafo único. -Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal gozarão
das seguintes garantias e prerrogativas:
I - vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, observado,
quanto à remuneração, o disposto nos arts .
37, XI, 150, II, 153, III e § 2,, inciso I da
Constituição; e
II-aposentadoria, com proventos integrais:
a) facultativa, após trinta anos de serviço;
b) compulsória, aos setenta anos de idade·e
- ~). por invalidez comprovada.
Art. 13. É vedado ao Conselheiro _do
Tribunal de Contas_ do Distrieo Federal:
r- exercer, aínda que em disponibilidade,
outro cargo ou função, salvo um de magistério;
II- exercer cargo técnico ou de direção
d~ sociedade civil, associação ou fundação
de qualquer natureza ou finalidade, salvo de
associação de classe e sem re:rnuneraçáo;
III- exercer comissão, remunerada ou
não, inclusive em órgão de controle da admi-
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nistração direta ou indireta ou em concesw
sionária de serviço público;
IV- exercer profissão liberal, emprego
particular ou o comércio, bem como participar de sociedade comercial, exceto como
acionista ou cotista;
V- celebrar contrato com pessoa jurídica
de direito púbico, empresa pública, sociedade de economia mista~ -fundação, sociedade
instituída e mantida pelo Poder Público ou
empresa concessionária de serviço público,
salvo quando o contrato obedecer a normas
uniformes; e
•
VI- dedicar-se à atividade político-partidária.
Art. 14. Não poderão ocupar, simultaneamente, o cargo de Conselheiro, parentes
consangüíneos ou afins, na linha ascendente
ou descendente e na linha colateral até o segundo grau,

Parágrafo único.

A incompatibilidade re·

solve-se:
I - antes da posse, contra o último nomeado; ou contra o mais moço, -se nomeados na
mesma data;
II- depois da posse, contra o que lhe deu
causa; ou
III- se ambos imputável, contra o que tiver' menos tempo de exercício no cargo.
Art. 15. Os ConSelheiros somente perderão seus cargos por efeito de sentença judicial transitada em julgdo.
Art. 16. Os Conselheiros, em suas ausências ou impedimentos, serão substituídos
pelos Auditores, mediante convocação do
Presidente, observda a ordem de antiguidade
no cargo ou, se idêntica a maior idade.
Parágrafo único. -O cargo de Conselheiro, no caso de vacância, será exerCido, até
seu provimento, por Auditor, mediante convocação do Presidente, obedecido o disposto
no caput deste artigo.
CAPÍTULO IIl
Do Presidente e
do Vfce-Presidente

Art. 17. O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal serão eleitos por seus pares '
para um mandato coincidente com o ano civil,
permitida a reeleição por igual período.
§ 1~ A Eleição farse-á por escrutínio secreto, na primeira quinzena do mês de dezembro, em dia previamente determinado
pelo Tribunal, ou, em se tratando de vaga
evel).tual, na primeira sessão ordinária apóS
a ocorrência, caso em que o eleito completará
o mandato do antecessor.
§ 2? O Vice- Presidente substituirá o Presidente em suas ausências e impedimentos
e-exercerá as funções de Corregedor, na forma definida no Regimento Interno.
§ 3~ Não se procederá à eleição se a vaga
ocorrer nos sessenta dias anteriores ao término do mandato,
§ 4o Considerar-se-á eleito o ConSelheiro
que alcançar o mínimo de quatro votos, procedendo-se a novo escrutínio entre os dois
mais votados, se não obtido aquele número,
e dando-se por elei~o o que obtiver maior
número de votos.

§ 5? Havendo empate, decidir-se-á pelo
critériO de antigüidade no cargo de ConseK
Jheiro ou pela maior idade,
§ 69 Somente os Conselheiros titulares
poderão participar das eleições, devendo a
do Presidente preceder a do Vice-Presidente.
§ 7~ Os Cruj._se_lheirOs em gozei à6 licença
ou férias, oU aUS:eilteS por motivo justificado,
poderão tomar parte nas eleições, na forma
estabelecida no Regimento Interno.
§ s~ O Presidente e o Vice· Presidente
prestarão compromisso na sessão em que foreri:t eleitos, entrando em exercício a V de
janeiro do ano seguinte.
§ 9o Na hipótese de preenchimento de
vaga para complemento de mandato, o Conselheiro eleito entrará em exercício na data
em que prestar o compromisso.
Art. 1~. Compete ao Presidente, dentre
outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno:
I - dirigir o Tribunal;
.
II -dar posse_ aos Conselheiros, Auditores, membros do Ministério Público junto ao
Tribunal e dirigentes das unidades orgânicas
dos Serviços Auxiliares, na forma eStãJ:telecida no Regimento Interno;
III- expedir os atos de nomeação, admissão, exoneração, dispensa, aposentadoria e
outros relativos aos servidores do Quadro e
da Tabela de Pessoal dos Serviços Auxiliares,
os quais serão publicados no Diário Oficial
do Distrito Federal e no Boletim do Tribunal;
IV- moyimentar os créditos orçamentários próprios e praticar os atos de administração financeira, orçamentária: epatrimonial
necessários ao funcionamentO do Tribunal,
diretamente ou por delegação; e
V -promover a assistência médica e hospitalar aos membros do Plenário.
Parágrafo único. _A PresidênC.ia dispOrá
de uma Assessoria Técnica e de Uma Assessoria Administiativa, por cujo intermédio serão encaminhadas à sua apreciação as matérias relativas âs atividades das Inspetorias e
da Diretoria-Geral, conforme dispuser oRegimento Interno.

CAPÍTULO IV
Dos Auditores
Art. 19. 0-s AuditoreS, em número de
três, apóS aprovação em concurso público de
provas e títulos, serão ·nomeados pelo Gôver~
nador do DisttJto Federal, devendo os candidatos pr~encher os requisitos eXigidos para
o cargo de Conselheiro.
Parágrafo único. Somente poderão inscrever-se no concurso, brasileiros maiores de
trinta e cinco anos, portadores de _diploma
ou provisão correspondente a curso superior
de Contabilidade, Direito, Administração ou
Economia.
-Art. 20. O Auditõr, quando em substituição ? Conselheiro, terá as garantias,· os
vencimentos e impedimentos do titular e, no
ex:ercfCiO. das demais atribuições da ju.dicatura, os de Juiz de Direito do Tribunal de
Justiça do DistritO Federal.
Parágrafo único. O Auditor, não coiivocado para substituir Conselheiro, presic{irá
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a instrução dos processos que lhe forem distribuídos, relatando~os com proposta de decisão
a ser votada pelos integrantes do Plenário
ou da Câmara.
Art. 21. O Auditor somente perderá o
cargo por sentença judicial transitada em julgado, aplicando-se-lhe as vedações e restrições previstas nos arts. 13 e 14 desta Lei.

CAPÍTULO V
Do Ministério Público
Art.. 22. O Ministério Público_junto ao
Tribunal de Contas do Distrito-Federal, regido pelos princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, compõe-se de um Procurador-Geral e três Procuradores, nomeados pelo Governador do Distrito Federal, dentre brasileiros bacharéis em
Direito.
§

19 O ingresso rto cargo de Procurador

dependerá de aprovação em concurso público
de provas e títulos, observada na nomeação
a ordem de classificaçíO.
§ 29 O Procurador-Geral será escolhido,
mediante indicação do Tribunal, dentre os
Procuradores, sendo-lhe assegurados vencimentos correspondentes aos do cargo de
Conselheiro do Tribunal.
Art. 23. Compete ao Procurador-Geral
j~nto ao Tribunal, em sua missão de guarda
da lei e fiscalização de sua observância, além
de outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno;
I -promover a d~fesa da ordem jurídiCa,
requerendo, perante o Tribunal, as medidas
de interesse da Justiça, da Administração e
do Erário;
I I - comparecer às sessões e dizer de direito, verbalmente ou por escrito, em todos os
assuntos ~ujeitos à deliberação do Trib!lV-al,
sendo obrigatória sua audiéncia nos proeessos de tomada ou prestação de contas e na
apreciação dos atos de admissão de pessoal
e de .concessão de aposentadorias, reformas
e pensões;
III- promover, junto à Procuradoria-Geral do Distrito Federal ou, quando for o caso,
aos dirigentes de entidades da adminfstiaÇão
indireta, as medidas necessárias ao arres~o
de bens e ã co_brança judicial de débitos, na
forma dos arts. 55 e 56 desta Lei; e
IV- interpor os recursoS" permitidos em
lei.
Art. 24. O Procurador-Geral, em suas
férias, licenças, ausências e impe"dimentos,
será substituído por Procurador poi- ele pre-viamente designado.
Parágrafo único. Na hipótese de vacância, funcionará, até a posse do novo titular,
o Procurador mais antigo no cafgO, no Se"rvíÇo
público ou de maior idade, nessa ordem.
Art. 25. Aos membros do MinistériO Público junto ao Tribunal de Contas aplicam~se
as disposições pertinentes aoS direitos·, g3.rantias, prerrogativas, vedações, regime disciplinar e forma de investidura previstos na
Constituição e, subsidiari3mente, as da Lei
Orgânica do MiniStério Pú~ico do Distrito
Federal.
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Art. 26. Aos membros do Ministério Pú-.
blico é vedado o exercício de cargo em comis-

'sáo ou função d&.confíança rios Se-rViÇos Auxiliares do Tribunal de Contas.
Art. 27. O Ministério Público contará
com o apoio administrativo-e de pessoal dos
Serviços Auxiliares; na forma estabelecida no
Regimento Intcrn<L
--- -

CAPÍTULO V!
Dos Serviços Auxiliares
Art. 28. Aos Serviços Auxiliares incumbe a prestação de apoio técnico e a execução
dos serviços administrativos do Tribunal.
Parágrafo único. A organização, atribuições e normas de funcionamento dos Serviços
Auxiliares serão estabelecidas em ato ·próprio.
Art. 29. Os Serviços Auxiliares disporão
de quadro de pessoal, com estrutura e atribuições definidas em lei ou estabelecidas em ato
regulamentar do Tribunal.
Art. 30. Os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança do Tribunal
serão ocupados preferencialmente por servidores do Quadro ou da Tabela de Pessoal
de seus Serviços Auxiliares.

TITULO IV
Das Contas
CAPÍTULO!
Das Contas do Governador
do Distrito Federal
Art. ~1. O Tribunal de Contas fará-i-elatório analítico e emitirá parecer prévio sObre
as contas anuais do GovernadO!, no prazo
de sessenta dias contados do seu. recebimen-

to.
Parágrafo único. As coutas conterãÕ, basicamente, os seguintes elementos:
I - balanços gerais do Distrito Federal e
demonstrações referentes ao exercício financeiro, nos termos da legislação aplicável;
II -balanço consolidado dos resultados
da administração direta e das entidades da
administração indireta, incluídas as fundações;
III~ demonstrações da execução do_ orçamento-programa, conforme classificação
constante da lei orçamentária;
IV- demonstração da execução físic-o-financeira dos programas de trabalho, em nível
de projeto, com a indicação dos recursos-aplicados ano a ano e do estágio de implementação de cada um;
V- demonstrativo pormenotizado da
composição da dívída pública interna e externa, inclusive por fontes e usos;
VI- relatórío sobre as atividades governamentais no exercício, acompanhado de elementos contábeis e estatísticos que permitam
a análise dos resultados dos programas de
trabalho; e
VII - relatório do controle interno com
avaliação dos resultados quanto ã eficácia e
eficiência da gestão orçan1entária, financeira,
contábil e patrimonial dos órgãos e entidades
da administração do Disfrito Federal.
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ao e_sclarecimento da situação patrimonial e
dOs resultados do exercício;

CAPÍTULO II
Do Dever de Prestar Contas
Art. 32... Estao sujeitas a tomadas ou
prestação de contas e somente por decisão
do Tribunal de Contas do Distrito Federal
poderão ser liberadas de sua responsabilidade, as pessoas indicadas no art. 5?, I a V
desta Lei.
CAPÍTULO III
Das Contas dos Administradores
e Demais Responsáveis
Art. 33. As tomadas de contas anuais
dos AdminiStradores e demais responsáveis
das unidades adffiinistraíivas do Distrito Federal serão organizadas; observando-se as peculiaridades de cada caso, com os seguintes
elementos, dentre otitros definidos em ato
do-'r_ribunal:

J- relatPrio conclusivo do organizador
das contas;
II- relatório anua.l .das_ atividades, firmado pelo adminisfrador ou ordenador de despesas;
!II- demonstrações financeiras, patrimoniais e de _execução orçamentária, ae,ompanhadas, quando for o caso, de termos de conferência de valores; inventáriOs físicos e extratos ou memorandos bancários;
IV ~pronunciamento conclusivo do órgão
de contabilidade;
V- relatório do controle interno s·obre a
eficácia-e eficiência da gestão orçamentária,
financeira, coritábil e patrimonial;
VI-..:...... refa-tófio e certificado de auditoria,
emitidos pelo Ofgão próprio da administração; e
VII- pronunciamento conclusivo sobre a
regularidade das_contas, emitido por autoridade competente para a supervisão setorial,
com indiCação, no caso de irregularidade, das
providências adotadas para resguardo do
teresse público.

in-

Art.: ~4. As prestações de contas anuais
dos dirigentes das entidades da ad~inistração
indireta, incluídas aS· fuiidãçóe·s, deverão
constituir-se dos seguintes elementos:
I - relatório do organizador do processo;
II -relatório àO.ual das atividades da entidade, firmado pelo administrador ou pela direteria, conforme O caso;
III- balanços_e_ demais demonstrações financeiras exigidos pela legislação aplicável
à entidade;
IV -cópia_ do orçamento do exercício e
das respectivas alterã.Çóes, acompanhada do
demonstrativo de sua execução;
V- pronunciamentos ou parec_eres conclusivos d_o_Conselho Deliberativo, Conselho
de AdministraÇão; ConselhO Fiscal, ou órgãos equivalentes;
.-.-.VI -cópia, se for o caso, da ata da assemlbéia geral de acionistas ou da reunião de quotisti:ts em qUe se deu a apreciação conclusiva
das contas;
VII-:- notas explicativas, qtúldros analíticos ou demonstrações contábeis, necessárias

VIII - relatório do controle interno sobre
a-eficácia e eficiéncúl da-geitáo orçamentária,
financeira, contábil e patrimonial da entidade;
IX - relatório e certificado de auditorià
expedidos pelo órgão público da Administração;
X- pronunciamento conclusivo sobre as
contas, firmado pelo titular da Secretaria a
que estiver vinculada a entidade; e
XI - outros elementos definidos em ato
do Tribunal.
Art. 35. AqUeles- que, por ação ou omissão, derem causa a perda, subtração, estrago
o~ extravio_ de bens ou valores pertencentes
ao Distrito Federal, ou sob sua guarda, bem
-como de entidade da administração indireta,
inCluídas as Fundações, responderão, perante o Tribunal, pelo ressarcimento do prejuízo.
§ 1~ Ocorrendo qualquer dos fatos indicados neste artigo ou irregularidade de que
r~slllte prejuízo patrimonial, a autoridade
competente, sob pena de responsabilídade
solidária, deverá, no prazo de dez dias, comunicar o fato ao Trib-i.irici.I e instaurar tomada
de contas especial, sem embargo dos procedimentos administrativos_ou disciplinares cabíveis.
§ 2~ A forma de organização e apreciação das tomadas de contas especiais, inclusive
quanto aos seus elementos constitutivos, será
estabelecida pelo Tribunal, em ato próprio.
§ 39 A tomada de contas especial será encaminhada ao Tribunal para julgamento se
o dano for de valor igual ou superior ao fixado
para esse efeito, pelo Tribunal, em cada ano
civil, na forma estabelecida no Regimento
Interno.
§ 49 Na hipótese de o prejuízo ser inferior ao valor referido no parágrafo anterior,
a tomada de contas especial será:
I - relacionada e trimestralmente encaminhada ao Tribunal, com indiCã.ção das providências administrativas adotadas, para julgamento na forma defi~ida no RegimentO Interno; e
II - mantida no órgão próprio da Administração pelo período de cinco anos, para
exame pelo contrÇlle interno e externo.
Art. 36. _ As tomadas e prestação de contas serão encaminhadas ao Tribunal nos prazos fixados no Regimento Interno.
Art. 37. As contas serão consideradas
iliquidáveis quando houver comprovação de
caso fortuito ou força maior que impeça sua
avaliação.
. § !~' Conside_!ad~s a_s cçmtas iliquidáveis,
o Tribunal ordenará seu trancamento e conseqüente arquivamento, podendo, no prazo
de cinco anos, se. sobrevierem documentos
com eficácia sobre a-prova produzida, restabelecer o curso do processo.
§ zo . Transcorrido esse prazo, sem nova
decisão, as contas serão consideradas encerradas.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
TÍTULO V
Da Fiscalização e do Julgamento

CAPÍTULO I
Da Fiscalização'em Geral
Art. 38. A fiscalização contábil, finan.ceiia, orçamentária, operaciollal e p-atrimonial será exercida sobre os órgãos e entidades
s_ob a jurisdição do Tribunal, para verificar

a l~galidade, legitimidade e economicidade
dos atos e fatos administratiVos, ínclusive
aplicação de subvenções, renúncia de receitas
e. isenção fiscal, bem cornO para prestar ao
1\Jder Legislativo o auxílio que este solicitar
para o desempenho do controle externo a
seu cargo.
Art. 39. Para assegurara eficácia do controle e instruir o julgamento das contas, o
Tribunal fiscãlizará os atas de que resultem

receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos a-SUa jurisdição, competiDdolhe, em especial:
I - tomar conhecimento, pela publicação
no Diário Oficial do Distrito Federal ou por
outro meio estabelecido no Regimento Interno:
a) das leis relativas ao plano plurianual,
às diretrizes orçamentárias, a.o orçamento
anual e à abertura de créditos adicionais; e
b) dos atas referidos no artigo anterior,
editais de lícitação, contratos, inclusive administrativos, convêniOs, acordos, ajustes ou
outros instrumentos congêneres;
I I - realizar, por iniciativa própria, as inspeções e auditorias previstas no art. 3~, VII·
desta lei; e
III -fiscalizar, na forma estabelecida no
Regimento Interno, a aplícação de quaisquer
recursos repassados pela União, ao Distrito
Federal, inclusive mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congéneres, sem prejuízo do disposto no art. 71, VI
da Constituição.
§ 19 As inspeções e auditorias de que trata este artigo serão regulamentadas no Regimento Interno e realizadas por servidores dos
Serviços AuXiliares do Tribunal ou, excepcional e subsidiariamente, mediante contrato, por empresas ou auditores especializados,
sob a coordenação dos referidos servidores.
§ 2" O Tribunal comunicará às autoridades competentes dos Poderes Legislativo e
Executivo o resultado das inspeções e auditor;ías que realizar, para as medidas saneadoras
das impropriedades e faltas apontadas.
Art. 40. O Tribunal disporá, em ato próprio, sobre as auditorias, inspeç_ôes e remessa
de documentos e informações necessários ao
controle externo de sua competência.
§ 19 Nenhum processo, documento 01.1.
informação, Poderá ser sonegado ao Tribunal
em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto.
§ 29 O Tribunal, se for o caso, .assinará
prazo para a apres_entação dos elementos sonegado_s, comunicando o fato à autoridade
competente. __
§ 3~ Vencido o prazo e não cumprida a
exigência, sujeitai'-se-ão os responsáveis à
sanção prevista no art. 53, V desta Lei.

Art. 41. Os responsáveis pelo controle
interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência aOTribllõal de Contas do Distrito
Federal, sob pena de responsabilidade soli--- -dária.
§ 19 Na: comuõ.lcação ao Tribunal, oresponsável indicará as providências adotadas,
inclusive para o ressarcimento do dano.
§ 2~ A ~usência da comunicação prevista
neste artigo _sujeitará o responsável às sanções do art. 53 desta lei, além da responsabilid_§~.de s_Q]_idária.
-_ -

Quinta-feira 22 863
§ 2P O Tribunal não conhecerá de requerimento que tenha pór objetivo a _expedição
de quaisquer dos atas a que se_ refere este
artigo.*
-

CAPÍTULO IV
Do Julgamento

Art. 46. O julgamento consiste em estabelecer se as contas são regulares, regulares
com ressalvas ou irregulares, assegurando-se
ao responsável ampla defesa.
Art. 47. O Tribunal de Contas:
_I-~ julgará as contas das pessoas indicadas
9
Art._ 42. As denúncias encaminhadas ao nos arts. 3 , II, e Sv desta Lei;
I I - fixará, à revelia, com base nos reaisTribunal deverão versar sobre irregularidade
ou ilegalidade praticadas por administrador tros. contábeis ou outro género de prova~ o
débito dos responsáveis que em tempo não
ou responsável sujeito à sua jurisdição.
§ 1" _Enquanto não proferida decisão de- houverem apresentado suas contas, nem te.sfinitiva sObre o objeto da denúncia, será dado tituído as importâncias, bens ou valores em
seu poder, na forma definida no Regimento
·1ratamento sigiloso ao respectivo processo.
Interno; e,
_
§ 29 concl,nída a apuração, o Tribunal deIII__: jUlgará os recursos às suas decisões,
cidirá quanto à manutenção do sigilo relativainterpostas pela parte interessada ou pelo Mimente ao objeto e à autoria da denúncia.
nistério Público, na forma e nos prazos defini§ 3~ O Regimento Interno disporá sobre
os requisitos ·e a tramitação do processo de. dos nesta Lei.
Art. 48. As contas serão julgadas:
denúncia, ao qual poderá dar-se prioridade
I - regulares, quando expressarem a exaem função da gravidade do fato denunciado
tidão dos democrativos financeiros ou contáe das provas ou indícios anexados.
heis e a legalidade, legitimidade e economiArt. 43. Os. atos relativos a despesas de
natureza sigilosa serão,_ com esse càráter exa- cidade dos atas de gestão;
II- regUlares com ressalvas, quando reve_rninádos pelo Trlbunal, que poderá, à 'vista
das ~e_I_Ilonstrações, ordenar a verificação in larem omissão, impropriedade contábil ou faloco dos correspondentes documentos com- lhas de caráter formal que não representem
probatórios-, ilã. forma estabelecida no Regi- prejuízo ou perigo de dano_ patrimonial, valendo as ressalvas como determinação para
mento Interno.
que o- responsável, ou seu sucessor, adote
providências para as correções-necessárias;
CAPITULO II
ou,
Da Fiscalização por
III- irregulares, quandO- c_offiprovada
Jniciativa cfo Legislativo
qualquer das Seguintes ocorrências:
Art. _44. O Tribunal de Contas:
a) omissão ao dever de prestar contas;
I - realizará, por iniciativa do Poder Leb) grave infração à norma legal ou regulagislativo, de suas Comissões técnicas ou de
mentar de natureza contábil, financeira, orinquérito, inspeções ou auditorias de natuçamentária, operacional patrimonial;
reza contábil, financeira, orçameritária. ope~
c) injustificado dano decorrente de ato de
racional e patrimonial nos órgãos e entidades gestão ilegítimo ou antieconômico;
sujeitos à sua jurisdição; e d) desfalque, desvio de dinheiros, bens ou
11- prestará as informações solicitadas valores públicos.
pelo Poder Legislativo ou por qualquer ,de
Parágrafo único. O Tribunal poderá julsuas ComiSsões, sobre a fiscalização contábil, gar irregulares as contas no caso de reincífinanceira, orçamentária, operacional e patridência no descumprimento de determinação
monial e sobre os resultados de inspeções
de que o responsável tenha tido ciência, feita
e auditoriaS-re-aliZadas.
em processo de tomada ou prestação de contas.
CAPITULO III
Art. 49. Sempre que houver indício ou
- Da Fiscalizaçã& dos Atos
configuração de alcance ou dano ao patriSujeitos a Registro
mônio público, o Tribunal ordenarâ-a citação
Art. 45~ _ O Tribunal de Contas apreciado responsável para, no prazo que fixar, aprerá, para fins de registro, a legalidade dos atas:
sentar defesa.
I - de admissão de pessoal, a qualquer tí§ 19 Tratando-se de débito resultante de
tulo, nos órgãos e entidades sob sua jurisdidano cau'sado a bem patrimonial do Distrito ·
ção, excetuadas as nomeações para cargos
Federal"ou de_ qualquer entidade jurisdicioe:m comissão; e,
nada, o Tribunal decidirá pela reposição in
TI- de concessão de aposentadoria, refornatura ou por indenização em valor pecuniámªs e pensões, ressalvadas as melhorias posrio, a ser calcUlado com base no valor de
teriores que não alterem o fundamento legal
mercado, na forma disposta no Regimento
Interno.
-do ato concessório·.
§ 19 Os atas a que se ·refere este artig-O
§ 2~ Falecido o responsável, o Tribunal
serão apreciados pelo Tribunal, na forma esordenará a notificação do cônjuge supérstite
tabelecida no Regimento Interno.
e dos herdeiros, e, evidenciada a sucessão

e
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na responsabilidade pelo ressarciamento, ordenará sua citação, be~ como dos cc-responsáveis por _caução ou seguro.
§ 3~ Se a defesa comprovar a inexistência
do débito, o Tribunal julgará regulares as
contas.
§ 4l' Não oferecida defesa no prazo estabelecido, ou sendo ela destituída de fundamento, o Tribunal haverá como configurado
o débito, arbitrando-lhe o valor com base
nos elementos de que dispuser.
Art. 50._ Julgado em débito, será o responsável notificado para;·eni trinta dias, recolher a importância devida, observado o disposto no art. 57 desta Lei.
Art. 51. As decisões condenatórias de
responsável em débito e as multas impostas
pelo Tribunal tornam a dívida líquida e certa
e têm eficácia de título executivo bastante
para a cobrança judiciaL
§ 1" As decisões de que trata este art_igo
serão formalizadas por acórdão, publicado
no Diário Ofic7ill do Distrito Federal, e servirão de fundamento para que a autoridade
competente aplique a sanção prevista no §
1~> do art. 53 desta Lei.
§ 2" Em se tratando de responsável perante entidade pública, coríf personalidade
ju!ídica, a reposição do bem ou o recolhimento do débito se fará' â própria entidade,
no prazo de trinta-dias.

zado para o cálculo da multa de que trata
este artigo.
__
Art. 54.L Ao responsável cujas contas fo-rem jUlgadas irregulares, poderá o Tribunal
de Contas do Distrito Federal. por maioría
de cinco sétimos dos seus membros, aplicar,
cumulativamente com as sanções previstas
nesta Lei, a de inabilitação para o exercfcio
de cargo em comissão ou de função de confiança na Administração do Di~trito Federa1
por prazo não superior a cinco anos, bem
como, no Caso de servidor, a pena de demissão,_na forma da lei, comunicando-se a decisão à autoridade competente para a efetivação da medida.
Art. 55. O Tribunal poderá. por intermédio do Ministério Público, provocar, junto
à Procuradoria-Geral do Distrito Federal ou,
conforme o caso, aos dirigentes das entidades
_da administração indireta, incluídas as funda_çóes, medidas tendentes ao arresto dos bens
dos responsáveis julgados em débito, devendo ser, também, ouvido quanto à liberação
dos bens_arrestados à sua restituição.

TÍTULO VI
Das Sanções

Art~ 56. Findo o prazo a que se refere
o art. 50 desta Lei, poderá o Tribunal:
I - ordenar a liquidação administrativa da
fiança ou caução, se houver;
II- determinar a_desconto integral ou
parcelado· do débito nos v~ncimentc;>s, salários ou prOVentOs do responsável;
III- expedir ao Procurador-Geral do Distrito Federal, por intermédio do Ministério
Público junto ao Tribunal, cópia autenticada
do acórdão, acompanhada da documentação
necessária à execUção da dívida; e,
-IV -determinar o .arquivamento do processo, quando os custos da cobrança forem
superiores aos do ressarciamento, sem cance-·
lamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para fazer jus à
.quitação.

Art. 52. O_Tribunal de-Contas do Distrito Federal poderá aplicar multa de até cem
por cento do valor do dano causado ao. Erário
ou o Património do Distrito Federal ou de
suas entidades _de administração indireta. incluídas as fundações.
Parágrafo único. O débito decorrente da
multa de que trata este artigo será atualizado
monetariamente até a véspera do efetivo recolhimento.
Art. 53. O Tribunal poderá aplicar multa de"até mil Vezes o Maior Valor de Referências aos responsáveis por:
I -contas julgadas irregulares de que não
resulte débito;
II- ato praticado com grave infração de
norma legal ou regulamentar;
III- não cumprimento, no prazo fixado,
sem causa justificada, de diligência ou decisão do Tribunal;
IV- obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas;
V- sonegação de processo, documento
ou informação .em inspeções realizadas pelo
Tribunal ou obstrução ao livre exercício das
inspeções; ou.
VI - reincidência n6 descumprimento de
determinação do Tribunal,
§ 19 Ficará sujeito às IDulta prevista neste
artigo quem deixar de dar cumprimento a
decisão do Tribunal, salvo motivq justificado.
§ 29 No caso de extinção do Maior Valor
de Referência, enquanto não for fix_ado por
lei outro valor unitário para substituí-lo, o
Tribunal estabelecerá parâmetro a ser utili-

TITULO VII
Da Execução das Decisões
e dos Recursos
CAPITULO!
Da Execução das Decisões

Parágrafo único. Ttàfãhi:lo-se de autarquia. empresa pública, sociidaáe de ecOnOmia mista ou fundação, os d_ocumentos referidos no inciso UI deste artigo poderão ser
remetidos diretamente à entidade, que promoverá a execução da dívida.
Art. 57. -Sobre as importâncias dos débitos declarados em acórdãos do Tribunal serão
cobrados juros de_mo.rade 1% (um por cento)
aO inés e correção monetária. observados os
seguintes critérios:
I -quando se tratar de importância retida,
a correção- monetária e os juros incidirão a
partir do dia seguinte à data em que deveria
ter sido recolhida;
II- quando se tratar de sonegação ou alcance, a incidência de correção-·rnonetária e
juros ocorrerá a partir da data em que se
definir a responsabilidade.
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Parágrafo único. Na hipótese do inciso
II deste artigo, comprovado que o evento
decorreu de ato doloso, a data será a do próprio evento, desconhecida essa data, a correção e os juros passarão a fluir desde o término
do período a que se referir a prestação ou
tomada de contas em que se houver apurado
o débito.

CAPÍTULO II
Dos Recursos
Art. 58. Das decisões do Tribunal caberão os seguintes recursos:
1 -reconsideração;
I I - embargos; e
III -revisão.
Art. 59. O pedido de reconsideração,
que terá efeito suspensivo. p"od_erá ser formulado, uma única vez, pelo interessado, por
autoridade responsáVel ou pelo Ministério
Público junto ao Tribunal, no prazo de quinze
dias do conhecimento ou da publicação da
decisão no Diário Oficial do Distrito Federal.
Art. 60. Os embargos, infringentes ou
de declaração, poderão ser opostos pelo responsável ou pelo representante do Ministério
Público, dentro ·de dez dias da publicação
oficial da decisão ou da intimação do reSponsável.
§. J9 Os emh3rgos iilfringentes somente
serão admitidos quando não fqr _unânime a
decisâo ou quandO fundado na prova do pagamento ou quitação da quantia fixada como
alcance; os de declaração, quando houv~r
ponto omisso, obscuro, duvidoso ou contraditório na decisão.
§ 2<1 Instruídos os embargos e ouVido o
Ministério Público, serão presentes ao Tribunal, que os julgará; rejeitados in limine, prosseguir-se-á na execução da decisão; providos,
no todo ou em parte, reformar-se-á a decisão
embargada.
§ 3o Os emQargos suspendem os prazos
para o cumprimento da decisão embar:gada
e para a intetposíçã() dos recursos Previstos
no art. 58, I e lli desta lei.
Art. 61 Da decisão que ju.l_g_ar em defini~·
tivo as contas caberá recurso de revisão, interpo1>to pelo responsável, seus herdeiros, su·
cessares ou pelo Ministério Público, dentro
de cinco anos da publicação da decisão, o
qual se fundará:
I -em erfo de cálculo nas contas.;
II -em demonstração finanCeira inexadã
ou contraditória;
III- em falsidade ou ineficácia de documentos em que se tenha baseado a decis~o;
IV- na comprovação da antecipada liquidação do débito a que foi condenado o responsável;
V- na superveniéncia de docu.mentos
com eficácia sobre a prova prOduzida e. capazes_ de elidir os fundamentos da decisão; e
Vl- na errónea identificação ou índividuai.z;açâo ·do responsável.
'htágrafo único. Recebido, o pedido de
revisão, sem efeito SUspensivo, será instruído
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desde logo e, após audiCncia do- Ministério
Público, submetido ao TribunaL
Art. 62. As de_cisões do Tribunal, em
matéría de sua competência, têm força declaw
ratória e Constitutiva e obrigam a administração ao seu cumprimento, sob pena "cte responsabilidade.
Art. 63. O Tribunal, à vista de requerimento da parte interessada, poderá deferir,
em qualquer fase do processo, o depósito do
valor atualizado do débito apurado, ou o seu
recolhimento parcelado, na forma estabelecida no Regimento Interno.
§

1~

O depósito de que trata este artigo,

sujeito a correçãci monetária menSal, será
efetuado no estabelecimento de crédito oficial do Distrito Federal, em conta vinculada,
em nome do órgão ou entidade envolvido,
dependendo seu levantamento de expressa
autorização do Tribunal, que indicará o respectivo beneficiário.
§ 29 O pedido de parcelamento imPlica
confissão da dívida apurada e a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o
vencimento antecipado do saldo devedor,
§ 39 Deferido o parcelamento, o processo será baixado á unidade competente para
as medidas cabíveis.
Art. 64. A cítação, a audiênda ou a notificação far-se-á:
I - mediante ciência do responsável ou do
interessado, na forma estabelecida no Regimento Interno;
II- pelo correio, em carta registrada, com
aviso de recebimento;
III- por edital publicado no Diário Oficial
da União e do Distrito Federal, quando o
destinatário não for localizado.
§ 1~ A comunicação da rejeição dos fundamentos da defesa, ou justificativa apresentada será transmitida ao interessado, na forma prevista no Regimento Interno.
§ 2? É assegurado, aos diretamente i,nteressados ou a seus representantes concedidos, amplo exame dos autos no Tribunal,
bem como o fornecimento de cópias xerografadas de partes do processo, desde que requeridas e recolhidas as taxas previstas na legislação.
Art. 65. Os prazos estibdecidos nesta
lei contam-se:
I - da data do recebimento pelo responsável ou interessado;
a) da citação ou da comunicação de audiência;
b) da comunicação dos fundamentos de
defesa ou justificativa; ou
c) da notificação.
II- da data da publicação do edital no
Diário Oficial da União e do Distrito Federal,
quando, nos casos indicados no inCisO anterior, o interessado não for localizado; e
III- nos demais casos, ·salvo disposição
legal expressa em contrário, da data da publicação da decisão ou do acórdão no Diário
Oficial do Distrito Federal.
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TÍTULO VUI
Das Disposições Gerais
e Transitórias
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
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Art. 77. Revogam-se as disposições em
contrário, em_especial, a Lei n\' 5.538, de 22
de novembro de 1968.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O parecer lido vai â publicação. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. lu Secretário.

Art. 66. O Tribunal de Contas encaminhará, ao Poder Legislativo do Distrito Fede~
_É tido e aprovado o seguinte
ral, trimestral e anulamente, o relatórÍo de
REQUERIMENTO N• 49, DE 1990
.
suas atividades.
Parágrafo único. No relatório anual, o
Nos termos do art. 321 do Regimento InTribunal apresentará análise da evolução dos
terno, requeiro dispensa de publicação, para
Ç;USt_os do controle e de sua eficiência, eficácia -imediata discussão e votação, da redação fi~
e econorriicidade.
nal do Projeto de Lei do DF no 1, de 1990,
Art. 67. O Regimento Interno do Tribude iniciativa do Tribunal de Contas do Dis·
nal somente poderá ser aprovado ou alterado
trito Federal, que dispõe sobre a organização
pela maioria absoluta de seus Conselheiros
do Tribunal de Contas do Distrito Federal
titulares.
e dá outras providências.
Art. 68. O Boletim do Tribunal de Con-Sala das Sessões, em 21 de março de 1990.
tas é considerado o SÇl,l órgão oficial.
- Senador Pompeu de Sousa.
Art. 6.9-. i)_ Relator presidirá a instrução
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
do pro,C'esso, determinado, mediante despa-Aprovado o requerimento, passa-se ã imecho sitigular, por sua iniciativa, provocação
diata apreciação da redação final.
da instrução-ou do MiniStério Público, a adoEm votação a redação final.
ção daS- providências necessárias ao saneaOs Srs. Senadores que a aprovam queiram
mento preiTminar dos autos, por prazo_ não
permanecer sentados. (Pausa)
superior a sessenta dias, após o que subme~
Aprovada.
terá o processo- ao Plenário ou Câmara resO projeto vai à sanção do Governado do
pectiVa, para -decisão.
Distrito Federal
Art. 70. Os Conselheiros, Auditore$ e
membros do Ministério Público, após um ano
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de exercício, terão direito a férias anuais de
- Sobre a mesa, requerimentos que serão
sessenta dias, cuja concessão dependerá da lidos pelo Sr. l" Secretário.
manutenção do quorum nas sessões.
São lidos os seguintes
Art. 71. Ê vedado aos Conselheiros, Auditores e membros do Ministério Público inREQUERIMENTO N• 50, DE 1990
tervir em julgamento e apreciação de matéria
que envolva interesse próprio de parentes,
Requeremos urgência, nos termos do art.
até segundo grau, inclusive, consaqüíneo- ou 330~ alínea c, do Regimento Interno, para
afim, aplicando-lhes o impedimentos e sus- o Projeto de Lei do Senado no 4, de
penções previstos em lei.
1990-Complementar, de autoria do Senador
Art. 72.- O Tribunal fixará, no RegimenJarbas Passarinho, que dispõe sobre ineligibito Interno, o p~r(odo de funcionamento das lidade e dá outras providências.
sessões e os intervalos de recesso, sem interSala das. Sessões, 21 de março de 1990.
rupção das atividades _dos ServiÇQs Auxilia- ·-Chagas Rodrigues- PSDB- Edison Lores.
bão- PFL - Ronan Tito. - PMDB
CAPÍTULO II
Das Disposições Transitórias
Art. 73. Aos Conselheiros do Tribunal
de Contas que, à data da promulgação da
Constittiiçâó Federal de 1988, preenchiam 05
requisitos para aposentar-se com as vantagens do cargo, não se aplica a ressalva prevista no caput do art. 12 desta lei.
Art. 74._ As duas prime-iras vagas de
Conselheiros que Vierem a ocorrer no Tribunal serão as referidas no inciso II do art. 11
_desta lei, recaindo a escolha, pela ordem,
em Auditor e membro do Ministério Público,
sendo a terceira de livre indiCação do Governado do Distrito Federal.
Art. 75. Enquanto nãO lrista:Jada a Câmara Legislativa do Distrito Federal, suas
atribuições serão exercidas pelo Senado Federal, inclusive as previstas nos arts. 72 e
73 da Constituição.
·
Art. 76. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

REQUERIMENTO N• 51, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alfnea c, do Regimento Interno, para
o Oficio S-3. de 1990 (PRS n"ll/90)
Sala das Sessões, 21 de março de 1990.
- Ronan Tito- Femando Henrique Cardoso
- Marco Maciel.'
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, item
II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência recebeu, do Governador
do Distrito Federal, a Mensagem n'' 48, de
1990-DF (n" 21/90, na -origem), solicitando
sejam feitas c_orieÇões- nOS te-XtOs dos Projetas
de Lei do DF n''1 11 e 17, de 1990, encami-nhados ao Senado através das Mensagens n"'
38 e 44, de 1990-DF.
O expediente recebido será encaminhado
à Comissão do Distrito Federal, para as necessárias providências.

866
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MENSAGEM N• 48, DE 1990 - DF
021/90~GAG,

dos empregos de Técnico e de Auxiliar de
Administração Pública também constituírem
proposta de modificação em todas as carreiras criadas na Aam-inistiação-do DiStritO Federal, com o objetivo de se co_nceder uniformidade às mesmas, conforme projeto· de lei
·encaminhadO pela Mensagem n9
011/90-GAG.

ção de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal e seus empregos permanentes,
fixa os valores de seus salários e dá outras
providências.
Da mesma forma que ocorreu no projeto
anteriormente falado, também nesse constaram equívocos, cuja correção se faz neCessária._
O prím-eiró se refere ao inciso II, do art.
3~ do projeto de lei em foco onde constou
a denomínação do emprego como Auxiliar
de Administração Pública enquanto deveria
ser Técnico de Administração Pública, pois
o emprego de Auxilíar consta do inciso III
do mesmo artigo.
É importante ressaltar que essas alterações
não influem no mérito do projeto de lei.
As outras duas retificações se referem aos
Anexos I e II do projeto de lei suscitado,
tendo em vista que o número de empregos
não ·estava distribuído corretamente pelas
classes e a estrutura da classe única do emprego de Auxiliar de Administração Públita estar sendo aherada com o acréscimo de mais
um padrão, assim como os fndices de escalomenta vertical de mais de um padrão, assim
como os_ líderes de escalonamento vertical

É a seguinte a mensagem recebida

(N?

Março de 1990

na orfgem)

Bras11ia, 21 de março de 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Através da Mensagem n~ 011190-GAG, de
7 do mês em curso foi encaminhado a essa
Casa Legislativa projeto de lei que altera dispositivos das leis que menciona e dá outras
providências. No entanto, na 3• folha do Anexo III, do
aludido projeto de lei, o nome da Carreira
Atividades Culturais da Fundação Cultural
do Distrito Federal constou de forma equivocada, vez que saiu Carreira Atividades Culturais da Fundação Educacional do Distrito Federal.
Assim, mister se faz substituir a- referida
folha, para que o nome da Carreira mencionada conste corretamente.
Também foi encaminhado no Senado_ Federal, através da Mensagem n" 017190-GAG,
de 9 do corrente més, projeto de lei que cria
a Carreira Administração Pública da Funda-

ANtXO

Diante do exposto, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as alterações em
anexo, solicitando a substituição dos originais
constantes dos projetas de lei enviados pelas
retromencionadas Mensagens n»~
011190-GAG e 017/9Q-GAG, respectivamente de 7 e 9 de março de 1990.
Na oportunidade apresento a Vossa Excelência protestos de alta estima e de distinta
consideração.

Brasília, 21 de março de 1990, 102~ daRepública e 3ír'deBrasília.- Wanderley Vaiiim
da. Silva, Governador do Distrito Federal.

ALTERAÇÓES PROPOSTAS PELO
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL:

III
do 1990)

(Art. 13 da Lei n•

CARREIRA/EMPRECO/CAP..GO

c:um:

t>ADR::tO

VI

I- CARf'.Z:::AA ADMINISTRAÇÃO ?ÚBLICA DO" CIS'l"_RI'l'O ITC!:RAL

ÚNICA

Aux!.l:i.ar- C:e ~~:-:.1-s~ração ?Ú"!Úiea.

AUv~d.aC:e:s

.

!I

2- -CAR::!.RA A'l'IVIDADE:S RODOVIÁRIAS

A.ux!.Har C:e

v
IV
rrr

I

I

:t:roro::

~~

50

"35<O

j

I

Rodov1ár1a:s

3- -CARREIRA ~D~tiNIS'I"RAÇÃO PÚBLICA CA Fl..':>."DAçiO ZOOBO'l"ÃN:cA

DO

DIS~RI'l"Cí.

n:::l"tAAL
Aux~l1at"" c:e AC:r.:in.!.l5tt""e.ç.io PÚ'ol1ea.
..:.- CAR.:U:IRA ASSI'I't:NCIA PÚ"St.ICA EM SERVIÇOS SOCIAIS i:>O
D:::STiU'I'O

FEDERA~

A~siSte:"lte

aãs!.eo em Se::-v!ços .Sociais

5- CARRE!?.A AC>:t.r:JIS"I'tu.ÇÃO- P"CB!.ICA bA TUNDAÇÃO Ct.'L'I'Uf..A.L DO

o:sn:o;.-o

r.;;~:r::t.u.

Aux1~ia:- d.e ,\,d.~in!.st!:-ação PÚ'ol1ca

~-

-

6- CARREIRA A':'!VIZlAD!:S CUl-TURAIS :JA rtlNDAÇÃO CULTURAL DO
DIS':'lU':"O_ Fiõ:CE:P.AL
Aux~lia::-

c!e: At!.vi~ade:s Cul":ura!:s

II- para o emprego de Técnico de Admi·
nistração Pública os portadores de certificado
de concJusãó de cursos de 19 e 2Y graus ou
habilitação legal equivalente, conforme a
área de atuação;
III:-- para o emprego de Auxiliar de AdministraçãO Pública os portadores -de com-

provante de escolaridade até a 89 série do
19 grau, conforme a área de atuação.
Art. 4" O ocupante de emprego de nível
básico ou médio que alcançar, resyectiva!J1ente, o último padrão da Classe Unica ou
;da Classe E_xpecial e preencher as condições
exigidas para ingresso poderá, mediante as-

censão, passar-para õ emprego de Técnico
ou Analista de Administração Públiça, em
padrão correspondente a salário imediatamente superior.
§ 19 A regulamentação fixará as regras
do processo.seletivo, compreendendo, entre
outras disposições, a obrigatofÍedade de utili-
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zação de concurso público para ingresso nos
empregos de Técnico de Administração Pública e de Analista de Administração Pública.
§ 29 A Administração reservará um terço
das vagas fixadas no Edital de Concurso Público para os servidores a que se refere este

artigo, os quais terão classificação distinta dos

demais concorrentes..
§ 39 As vagas referidas no parágrafo anterior, que nãó forem providas, serão automaticamente destinadas aos habilitados no
concurso.

Art. 59 O valor do salário de Analista de
Administração Pública, da 39 Classe, Padrão
I, que corresponderá a NCz$ 15.722,84 (quinze mil setecentos e vinte e dois cruzados novos e oitenta e quatro centavos), servirá de
base para a fixação ...

••

••

••
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1990)

CARR!!:%P.l\ ADM:INISTAAÇ;i.O ~LICA DA 'f"!JNAP/Dr

I

:O~~ntAçlo

,,
,.
,.

Pd:et.!CA

(nlvcl superior)

Ti!:CN:t:CO tlt 1\0MINIS':i:!l~ÇJ!:O

I
I
I

,.

t:!lpeciel

Pt1:SLICA

(n!ve! 111édio)

'
'

I

•

I
I

t1nies

I

Q\1~IDAtlt:

' "'
• VI
VI

I

I

,."

tlf: ADMI:tiS'!'!l:AÇ~O

I

Pt\DRAO

!'::~podal

».NAL:::S'õ'-" DI':: ACH!JUS1'R~Ç1\0

At::XILIA~

I

C:.:\5$

III

'

IV

'

v

•

VI

•

30

IV

IV

••50~

Péi:ILICA
. i ,,
l

'"''

A

tf

•

:n~

'l'J\'B~

c

"

~~.
2) T~!:ICO

oe

A

•

G

1!:
(lo

X

O
,4ft

~CALO:I'AM~

oe

o

:n:
(le

CLASSE

espechl

Ac~:::.NIS'I'~I'.Ç~O _P_~_BLIC:t.

1990)

Vl!:lt'l'ICJ>.L

"

PA

m

!30

II
I

"'

IV
III

lO O

II

lOO

!20

.llO

..

I

,.

••

IV
III

60

II

7S

I

"60

IV

III

55

II

50

I

"

Vl
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v

-
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51190, de urgência, lido no Expediente, -par~
o_I:rQjeto de Resolução n~ 11, de 1990.

Març_ode_1990

Castro? É a questão da legitimidade, se ele
tem ou não legitimidade para o exercício do
Em votação.
poder em Cuba. E não se coloca, Sr. Presi·
Os Srs. Senadgres que o aprovam queiram
dente, nobres_Senadores,_o problema consti~
permanecer sentados. (Pausa)
tucional.
ORDEMDODlA
Aprovado.
Aprendi na Faculdade de Direito que exis~
Item 1:
A matéria a que se refere o requerimento
tem duas espécies de legitimação constitu·
Discussão em turno único, da redação aprovado constará da Ordem do Dia da secional: a revolucionária, qUe é criadora de
final (oferecida pela Comissão Diretora gunda sessão ordinária subseqüente.
uma norma fundamental, e a histórica, que
em seu Parecer it' 6, de 1990), do Projeto
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
corresponde à ~oerência com_ um preceito
de Resolução n~ 91, de 1989, que suspenconstitucional preexistente.- Aprendi que
de de acordo com a decisão proferida -Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador João
quando um povo faz uma revolução -quero
pelo Supremo Tribunal Federal, em
distinguir aqui entre revoluÇão-popular e re~
acórdão de 5 de março de 1986, a execu- Me_nezes. (Pausa)
S. Ex' desiste da palavra.
-vOlução militar, entre revolução de verdade
ção do parágrafo único. do art. 45 da Lei
Concedo a palavra ao nobre Senador Hume golpe de estado -,se desfaz uma constituOrgânica da Magistratura Nacional (Lei
cionalidade, que quando se faz um revolução,
Complementar ng 35n9), nos termos do berto Lucena. (Pausa)
~: Ex~ não ~s~ pres(;!nte.
_se desfaz uma legalidade, que quando se faz
que dispõe o art. 52, inciso X da Consti,_ConCedo a palavra ao nobre Senador Máuma revolução com êxito, estabelece-se, natuição.
~
rio Maia. (Pausa)
turalmente, uma norma fundamental que diz,
Em discussão a redação final. (Pausa)
__s. Ex~ não está preserite.
resUmidamente, que o revoluciánário vitoNão havendo quem peça a palavra, encerro
Concedo a palavra ao nobre Senador José
rioso tem poder constituinte. Quitado se faz
a discussão.
Paulo Biso!.
uma revolução vitoriosa, a norma fundamenEncerrada a discussão, a matéria é dada
0 SR. JOSit PAUl...O BISOL (PSB _RS.
tal emerge excepecionalmente da faticidade
como definitivamente aprovada, nos termos
Pronuncia 0 seguinte discurso.)_ Sr. Presi- revolucionária, -da faticidade da vitória, e o
do art. 324 do Regimento Interno.
dente, Srs. Senadores, eu me inscrevi para poder constituinte é um resultado, é uma cooA. matéria vai ã promulgação.
esta reunião do Senado com 0 objetívo de __ seqüência do fato revolucionário. Quer dizer,
É a seguinte a redação final aprovada:
fazer um exercício de inteligência crítica, tan- -não conheço estudo histórico algum de caráter científico que não reconheça a natureza
Redaçáo rmal do Projeto de Resolução to quanto me fosse possível, relativamente
não ao plano económico do Governo Collor
revolucionária pela qual Fidel Castro em paln'19l, de 1989.
mas ao estilo de Governo, ao caráter messiâ~ gou o poder. Se não aprendi mal o Direito,
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nico e i:Oconsrrtuciónalista que os primeiros isto significa que ele e se1.1s companheiros ainos termos do art. 52, inciso X da Consti- passos desse governo enunciam. Mas eu, imocançaram em Cuba o poder constituinte.
tuição, e eu,
, Presi- destamente, Sr. Presidente, acho que esse
Mas não insisto nos aspeêtos doutrináiíos
dente, proniutgo a seguinte
pronunciamento tem que ser feito no mo- da_ tese. Eu disse que levaJltaria uma questão:
menta mais vívido da reunião do Senado e
se temos ou não autoridade para exercer não
• de 1990
RESOLUÇÃO N•
tomei 0 cuidado de me inscrever para a sessão
digo a crítica, porque esta é universalmente
de amanhã. Reservo-me a exercer a inteliexercível, mas para exercer pressão no sentiSuspende, d~ acordo com a decisão
do de uma transformação radical do poder
proferida pelo Supremo Tribunal Fed~ gêncía que está ao meu alcance, mas certaconstitucional em Cuba? Esta é a questão.
ral, em acórdão de 5 de março de 1986, mente de natureza crítica, ao Governo Coa execução do parágrafo único do art.
llor, _não especificamente sobre o plano eco.E eu me pergunto se nós não temos na
45 da Lei Orgânica da-Magistratura NaM
nómiÇO, mas sobre os indícios da busca de
nossa carne, encravada como um punhal, a
cional (Lei Complementar o? 35/79), nos
experiência de um poder constituiote que não
um governo m(tico, de um governo mágico,
termos do que dispõe o art. 52, inciso quando toda a expectativa nacional era a de
podia ser poder constituinte porque não
X da Constituição.
um governo constitucional e a de um governo
emergia de uma revolução, se nós não temos
_legal.
encravada na nossa carne como um punhal
O Senado Federal resolve:
. Mas, para não perder esta oportunidade, a experiência de um poder constituinte de
Artigo único. Fica sUspensa, de acordo
fato, que nunca foi um poder constituinte
com a decisão prQferida pelo Supremo Tribu- Sr. Presidente, com a devida permissão de
nal Federal, em acórdão de 5 de março de
V. Ex•, vOu fazer improvisadamente algumas
de direito?
1986, a execução do parágrafo único do art,
observações à posição que o nobre Senador
Essa diferença precisa ser humildemente
4~ da Lei Orgânica da Magistratura Nacional
Irapuan Costa Júnior assumiu em relação ao
estabelecida para que possamos exercer, em
(Lei Complementar n9 35n9), nos termos do
ditacj.o_r, ao revolucionário ou ao Presidente
tese, até mesmo a crítiC<l do autoritarismo
que dispõe o art. 52, inciso X da Constituição Fidel Castro. Em hipótese nenhuma chegaria
de Fidel Castro.
à pretensão de exercer a defesa de Fidel CasFique, em síntese, registrado que o poder
Federal.
o SR. PRESIDEN:I'E (Pompeu de. Sousa) tro. Não! Desejo apenas fazer algumas obser- exercido por Fidel Castro em Cuba, do ponto
_Esgotada a Ordem do Dia.
vaçóes em torno da nossa legitimidade, para
de vista juifdico, está enraizado numa norma
realizar pressões sobre o Governo que ele
fundanlental, que é reconhecida consuetudinária e doutrinariamente pelo Direito de toPassa-se, agora, à votação do Requerimen- exerce,_
to n" 50/90, de urgência,lido no Expediente,
-. ·
.
d
d
dos 05 povos e que está vx""culado a u.m d1"re1·_
1o que
0 pnrnetro
para o Projeto de Lei do Senado n9 4, de crítica
aspec
me
esagra
a
na
" em nossa históao -Gover'no -de Fidel Castro é a sua
to, que foi muito importante
1990- Complementar.
bípolaridade maniqueísta, como se 0 bem es- ria até agora e talvez não o seja no futuro,
Em votação o_ requerimento.- -- tivesse de um lado e o mal do outro; como
que é o direito à revolução.
Os Srs. Senadores
o aprovam queiram- se a democrac1·a est!"vesse m· te,·ra de um lado
pess oalmen t e, en ten do que f"d
1 Cas tro
permanecer
sentados.que
(Pausa)
1 e
Aprovado.
e a ausência dela inteira estivesse do outro;
deveria fazer eleiçóes. Mas não me harmoA matéria a que se refere requerimento como se só existissem duas cores: ,.._ se são
nizo com a idéia de que eu, brasileiro, tenha
aprovado constará da Ordem0 do Dia de se~ c-?res -- o br~nc? e o. pr_e!o. Esse caráter
autoridade para lhe çlar essa lição. Isso é muibipolar da crítica Já deslegtttma o seu fundato importante!
gunda sessão ordinária -subseqüente.
~--menta. Por exemplo: qual é a questão fundaEstamos vivendo, no Brasil, um momento
grave especificamente o Legislativo está viO SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) mental de Fidel Castro? Qual é a questão
vendo um momento histórico, hoje, ontem,
- Passa-se à votação do Requerimento n~ que tem sido levantada relativamente a Fidel

O _SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Fmda a Hora do Expediente.
Passa-se à
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amanhã, no qual as possibilidades de um re-

gresso são evidentes e só não as visualiza,
e só não as sente, e só não as sofre quem
é paciente de um processo de distorção da
consciência pela manipulação descarada dos

mais importantes veículos de comunicação de
nossa Pátria.

O Sr. Mansueto-de Lavor- COnCede-me
V. Ex~ um aparte?
O SR- JOSÉ PAÚLO BISOL -

honra que recebo o aparte de V.

É com

Ex~

O Sr. Mansueto de Lavor- Senador, inter-

rompendo o pronunciamento_ que V. Ex• faz,
que é uma verdadeira aula, inclusive de Direito Constitucional, da origem do poder consti-

tuinte, gostaria de lembrar de um episódio
que me envolveu acerca de assinaturas de
listas, pedidos, até", a entidades internacio-
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bém não entra. Esse discurso é muitO oportuno, Senador Bisol, ele enriqUece os nossos
trabalhos parlamentares. ______ ·-- _
O SR. JOSÉ PAULO BISO L - Agradeço ·
a V. Ex' ci-apaite. Descrevendo um fato, V.
Ex• veio adicionar argumentos â minha posição. Insísto~ íOclusive, na substância, no pressuposto ontológico de seu aparte que é o mesmo do meu pronunciamento.
Não se trata de uma d_efesa de Fidel Castro.
Apenas levanto uma questão: até onde temos
exemplaridade suficiente para desentranhar
da nossa história comtemporânea - autoridade, moral e política - para censurar um
governo que está legitimado por uma norma
fundamental de natureza pré-constitucional,
fundamento da constitucionalidade?

te' em hipótese alguma. E o regime autoritáriO, ainda hpje ouvimos o n·obre Senador
Matta Machado citar aqui o mestre Norberto
Bobbio, que diz que regimes autoritários tendem para regimes de liberdade, enquanto os
regimes totalitários de modo algum o tendem. Ora, então, quando assinamos, agOra,
esse documento, temos que analisar no tempo as diferenças de oportunidade. Quando
participei do movimento de 64, nós vivíamos
a Guerra Fria. E nós fíZemoS, já eu como
oficial do Exército, que participou como eu
participei, que Centrou esse movimento no
Norte do Brasil, nós vivíamos preocupados
com a possibilidade do que se chamava "cubanização" do Brasil. Então, de minha parte,
o q'ue hoje existe quando assino um documento dessa natureza, não me parece que
seja totalmente inadequado e que eu esteja
desqualificado para faz_ê-lo, porque estou
vendo um mundo novo, estOu dentro desse
novo mundo e não po·sso ficar preso a raízes
do passado quando defendi jamais um regime
totalitário. Agora, a pãrtir do momento em
que a União Soviética, através da perestroika
e da glasnost, modifica o panorama mundial
em que o Leste Europeu, por seu turno,
acompanha isso, é evidente que nós estamos
vivendo uma nova fase da humanidade. E
eu estou ~tigando V. Ex~ Com um aparte
lqngo desses.

O Sr. JarbasPassarinbo- Permite V. Ex'
um aparte?

nais. Correu aqui, pelo Congresso, pela CâO SR. JOSÉ PAULO BISOL - Pois não,
mara e pelo Sena.do, uma lista em defesa de' é uma honra para mim receber um aparte
um cidadão norte-americano, que estaria prede um Senador brilhante, incomum e recoso "nos Estados Unidos por perseguiçã9 polínhecidamente talentoso como V. Ex~
tiCa. E tendo sido um dos signatários, e confe:Jl~ aqui, assinando aquela lista sem conheO Sr. Jarbas Passarinho - Espero que V.
cer o cidadão em causa, por confiança a ouEx' não tenha um passado no PSD do Brasil,
-porque !!le -pnmetro mandava as flores e detros ·companheiros que assinaram - como
costumeiramente se faz aqui -logo após copóis ia âo enterro. Eu peço o aparte a V.
meço a receber correspondência de diversos
Ex~ exatamrnte neste p~nto em que V. Ex•
ami~os nos Estados Unidos, inclusive de prorepisa. Porque eu fui um dos signatários da
fessores universitários com quem mantenho
mo-ção que teve como primeiro signatário o
O SR. JOSÉ PAULO BISOL .,-- V. Ex•
cantatas: Aquele cidadão, que se fazia de
Senador lrapuan Costa Júnior. Ouvi há pouestá me·honrando.
vítima, cujos adeptos _e sequazes viviam aqui
co o aparte que lhe deu _Q_ nobre Senador
às portas dos congressistas, dos Deputados
por Pernambuco, Mansueto de Lavor. Exata- O Sr. Jarbas Passarinho - Muito obrigado
e Senadores, fez publicar em todos os jornais
mente na_Qcasíão que provavelmente o Sena~ a V. E~. Eu fui avisado pela Mesa qae V,
dos Estados Unidos o apoio dos parlamencfór Mansueto deci.dia assinar aquela lista, Ex• tem tempo até 17 horas e 30 minutos
tares brasileiros à sua causa, e ele eStava prepouco depois eu decidia não assinar, porque e eu me havia ii:tscríto como Líder, para poder
so simplesmente por ter sonegado impostos.
eu 'Sabia um pouco sobre a origem daquele fazer depois uma troca de opiniões com
nome ·que estaVa sendo objeto de um respal- Ex~, porque admiro muito o brilho cintilante
Era um dos que tinham sido agarrados pelo
"leão" americano. E olhe que AI Capone
do do~ Congressistas brasileiros, e sabia que de V. Ex• e acho que, às vezes, a paixão
não _me_recia o apoio, como recusei-metam- de V. Ex~ faz Com que ·esse brilho fique ora
só foi preso por sonegação de impostos, o
fisco é rígido nos Estados Unidos, como se
bém a assinar uma lista apresentada aqui por mais ofuscante, ora mais obliterante. Acho
um nobre colega nosso do Senado em favor que obliterou, no moinento em que admite
sabe. E todos nós ficamos muito nial, muito
do Sr. Noriega, porque também achei que -porque tivemos 20 ailos óe U:m re"gime que
mal, inclusive uma carta que recebi me pedia
eu não podia separar a figura do dirigente foi autoritário--- que riãO temos aUtOridade
que divulgasse, sabendo da seriedade dos
parlamentares brasileiros, que se de,sfizesse
panamenho daquela pessoa envolvida no pro- -para pedir que o últirrio,--talvez o penúltimo
grama do narcotráfico. Mas quando V. Ex• ditador comunista do mundo reconheça o fraesse mat est~r, esse ridículo em que havíamos
caído perante a opinião pública norte-amecasso do comunismo. Então;apenas eu diria
diz que não se pode ter aqui no Brasil e V. Ex• diz com muita elegância, mas a sinto- a V. Ex•, que certamente, admiraria mais Sarricana. Parece-me que esse episódio de certo
nia fina na palavra de V. Ex• tem direções tre <lo que eu o admirava, chamando a atenmodo repete-se também agora, e essa magisção de V. Ex• para a última entrevista de
tral colocação que V. Ex• faz está na mesma
muito nítidas quase que como -raio' laser linha da do Presidente Fidel Castro. Anteone não podemos ter autoridade, e V. EX' fugiu Sartre dada a Beny Le~, quando foi transfetem, no seu jantar no Rio de Janeiro ele dizia:
toridade moral para criticar um regime totali- rida as suas esperanças de Stalin para Mao
tário, quando nós .,ivemos durante 20 anos Tsetung, de Mao Tsetung para Cuba, a in"Imagine se os Deputados, os representantes
da Assembléia Constítuinte Popular de Cuba
no regime aUtoritário, é que eu peço o aparte fluência. que ele teVe na juventud~tae-btasí
escresvessern um documento dizendo a forma
a V. Ex• para caracterizar, como professor leira, quando veio aqui pregar em favor de
de condução do governo brasileiro, corno o
de Direito que V. Ex• é, certamente a primei- Cuba, com aquele livro dele - que eu não
Sr. Collor de Mel! o deveria conduzir o seu
ra .distinção entre o .x:egime totalitário e o sei se é FUração sobre CUba- e, mais tarde,
regime autoritário. V. Ex• naturalmente co- a última esperança dele com o grupo de artipacote e as medidas provisórias para enviar".
Não é apenas uma questão de brasilei-ro se
nhece muito melhor do que eu a "Teoria da lharia, leve de Lisboa, no 25 de abril, e termiimiscuir nos assUntos hitáiloS de-Cuba, o qUe
Constit1,1ição"__de Karl Loewnstein, onde está nou aizendo, altamente decepcionado: "Eu
já é-grave~ mas é sobretudo de Senadores
perfeitamente caracterizado que o regime to- só-Creio ôu homem· e· na possibilidade do hotalitáriO exige a ades;o indiscutível da popu- mem modificar-se." EU peço-a V. Ex• que
da República e Deputados Federais. Esse que
é o problema. O que não queremos que ocorlação_ .b uma doutnna do Estado que tem acredito também que os homens podem mo~
ra conosco não vamos também fazer ou queque ser, de qualquer maneir3;, defendida por dificar.;_se de acordo com as circunstâncias.
rer que ocorra com os demais países soberatodos os cidadães, enquanto o regime autorinos._ ISso sem entrar no mérito do governo
tário não faz lsso. E ainda há mais uma difeO SICJOSÉ PAUL.O BISOL '--Agradeço
de·Cuba,_dos seus processos, dos seus méto- " rença_: _o _regime autoritário admite uma maio ... Inuito a V. Ex• pelo aparte. Não -tenho, pra ti·
dos, que não é o caso aqui, que_V_ Ex• tam~ · ria silenciosa, o regime totalitáriO náo a admi- camente nehuma restrição de_ natureza con-
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pudés~
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nharuo.s impulsos de apropriadores da verdaw
Não querfamos um craque de bola. Quem
de, não podemos fazer restrição à relação
votou neste País para ter um craque de bola?
entre o Estado cu_bano e a imprensa cubana, Não queríamos um~mito para substituir aquisem fazer a mesma restriçãO ao Estado capitalo que o povo não conseque alcançar com
lista brasileiro e à imprensa brasileira. E isso
seu conhecimento. Não queríamos um "MesEstou exercendo uma ·crftíca em relação
me aparece muito opOrtuno neste momento
sias" anunciado não se sabe porque arcanjo.
histórico ontem, hoje, amanhã.
a uma posição e acho que a crítica em relação
Querfamos um Presidente, repito, emolÓJ,là minha colocação é tão válida quanto aquela
O que é que estamos vivendo neste .BrasH?
rado pela constitucionalidad.e e pela legalique exerço, e entendo que essa po5ição do Uma brutal, incisiva. eficiente intervenção
dade. E: não é o Presidente Collor que sai,
da imprensa nacional no processo político.
Sartre até se indentifica com a minha, porque
sponte siia-, da moldura, do ~pelho que haeu, apesar da minha paixão apesar do meu · Esta intervenção foi vivida e só não a viu
víamos feito não. O poder de informação o
estilo apaixônado, nunca me apropriei da ver-· quem não quer ver, e não querer ver é produ- colocou nela e dela o retira. A gravidade é
dade e acho que todos os grandes homens to de má fé. A imprensa brasileira interferiu
que o poder de informação, da comunicação
da História, seja da História da religião, seja manifestamente:~, confessadamente no- prode massa, sobretudo a televisiva está criando
da Hist6iia política, quando se apropriaram
cesso eleitoral. Interferiu para que Fernando
as condições indispensáveis para que ele seja
da verdade, se transformaram em criaturas
Collor de.Mello fosse consagrado nas urnas
um Presidente mágico, um Presidente mítico,
violentas, brutais e infusticeíras.
e esteja, hoje na Presidência da República.
um craque de bola, um astro, uma estrela,
De modo que sou daquelas pessoas que
Essa interferência quero demarcar e subliuma brilhantura e transcenda e pise em cirrl.a
acham a inteligência foi atribuída divinamenw
nhar, foi uma intervenção confessada e assuda constitucionalidade, da legalidade das
te, ou pelo acaso, ao homem, não para desen- mida, e se agrava pelo processo político de
quais nós insistimos que um Presidente da
tranhar e expor verdades, mas para criar dúw
dís_tribuição do poder de informação no País.
República seja a máxima expressão.
vidas sobre efas.
Então~ é íl~:gítimo•. i~a-~-~ §~nãqor Jarb;1s
O Sr. Leite Chaves - Permita-me V. Er
Acho mesmo que os donos da verdade sePassariil.hO-;Uin brasiTeiro censurar a interfeum aparte?
guram a História e os que duvidam são criati- rência que õ Estado cubàno faz na imprensa
vos de uma História nova, de uma possibi- cubana, sem registrar compensatoriamente,
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Concedo
lidade de redenção do homem, de uma possiao nobre S-enador Jarbas Passarinho, o aparpara que a verdade seja posta na mesa e para
billdilde de" jUStiça social.
te que me pediu e, eu seguida, a V. Ex•,
que se estabeleça sua discutibilidade, que
Assim essa postção que V. Ex' mencionou
Senador Leite Chaves.
aqui no Brasil, se não é o Estado é o capital
como de Sartre, se não estou sendo menos que interfere, e o trabalhador praticamente
O Sr. Odacir Soares - Em seguida em
humilde do que devesse ser, eu diria que muinão tem acesso nem à informação nem ao
queria que V. 'Er me concedesse também
to se aproxima de minha posição. Não tenho
exercício da crítica.
um aparte, nobre Senador.
qualquer sentimento de que a minha verdade
O Sr. Jarbas Pass8rinho- Permite V. Ex•
socialista é eterna, de que se não chegarmos
O Sr. Jarbas Passari0b~ - SÓ- mesm9 pela
um aparte?
a ela não chegaremos à paz, ao amor, à solidagenerosidade de V. E~ eu poderia ter prefeO SR. JOSÉ PAULÓ BISOL - Um moriedade humana e à justiça. 56 tenho a conrência sobre o Senador Leite Chaves, Mas
mento apenas, nobre Senador Jarbas Passavicção de que, nesta etapa da História, onde
foi a preferência do tempo. Eu, realmente
rinho.
o acaso me inseriu, o socialismo me parece,
pedi o aparte antes; é que S. Ex• o nobre
Hoje, característica de um estilo sobre o
pelo menos para os povos subdesenvolvidos,
- Senador pelo Paraná não ouviu a minha voz.
uma necessidade histórica", não uma neCessi- ·qUal no pronunciamento que farei amanhã que é muito fraca, certamente, e pensou que
me deterei analiticamente, o Presidente da estaria seildo objeto de uma preterição,
dade eterna e definitiva.
República não faz pronunciamentos oficiais.
Agradeço pelo aparte de V. Ex•, que enriquando não é. O· meu aparte era dado no
Sua EXCeléncia desce do seu Palácio e vai
quece - conm.não poderia ser diferente momento em que V. Ex• dizia- e está ausenàJ; emissoras de televisão conversar com o
o meu pronunciamento de uma forma e de
te o Senador Irapuan Costa Junior - que
povo brasileiro. Para que houvesse esclareciconteúdo que eu, pessoalmente, não tenho
não era possível fazer uma crítica ã inexismentos ao povo seria índispensável que, no
condições de alcançar.
tência de liberdade ...
mesmo
ffiori"ü!ntO,
um
líder
da
oposição
puO Sr. Jarbas Passarinho- Não apoiado,
desse ocupar o _mesmo espaço e colocar as
O SR. JOSÉ PAULO JIISOL- Sr. SenaEX'
. .
.
outras dimensões de aprecüiÇifo e de julga~
dor Jarbas Passarinho, d:tlta venta, eu univerO SR. JOSÉ PAULO BISOL -Mas, no
mento do comportamento e do exercido-do
salizo o direito de crítica.
pronunciamento de hoje do nobre _Senador
Poder. b unilateral não é democrático] _E é
Irapuan Costa Jínior, posso isolar uma obserO Sr. Jarbas Passarinho- Certo.
grave, neste momento, porque estávamos envação para pensar sobre ela como tantos ouO
SR. JOSÉ PAULO BISOL - Eu até unicoDtúmQ.o
a
democracia,
porque
havfamos
tros já o fizeram, e, de certo modo, já se
versalizo ·o direito de opinar sem fundamenchamado o govern9 José Sarney. com seus
tornou comum. Ele disse que, em Cuba, não
to.
defeitos e suas virtudes, de Governo de tranexiste liberdade de imprensa.
sição e, coilseqüeiiteri:tente, porque nós, enNobre Senador Jarbas Passarinho, eu repi~
O Sr. Jarbas Passarinho- Até lá não vou
quanto povo havíamos decidido, nobre Sena- eu.
to: em Cuba não existe liberdade de imp~en
dor Jarbas P~ssarinho, que o primeiro Presisa. E ratifico a complementação dele, no
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Mas não
sentido de que o Estado mantém um poder dente da República dos novos tempos seria
um Presidente constitucional, seria um Presi- aceito o direito de pressão política ...
de censura, de controle, de seletividade da
dente da legalidade. Nós queríamos e havfainformação. MB.s eu goStai'ia que S. Ex• disO Sr. Jarbas Passarinho- Certo.
mos decidido isso: que o novo Presidente tesesse isso da mesma maneira como eu faço.
O SR. JOSÉ PAULO BISO L - ... ôe um
ria uma moldura. Nós Constituintes~ V. Ex'
Se em Cuba o Estado_ interfere, no Brasil
e eu, todos os nobres Senadores aqui presen- povo que não tem exemplaridade democráo capital interfere_" Então, a questão seria
tes, e todos' os Deputados havfamos decidido tica para justificar qualquer pressãc:nobre o
de_medir as intensidades das interferências.
povo cubano.
que o espelhO da Presidência da República
Mas isto nos levaria a nada, sobretudo em
O Sr. Jarbas Passarinho - Essa primeira
um pronunciamento da natureza e do tempo seria o espelho de sua ÇoJ;~stitucionalidade,
seria O espelifo de sua leg_é!lidade, .e qu~ _não parte nós já discutimos, quando V. Ex~ acei~
deste que estamos fazendo.
pennitirfamos a distof-çlío histórica de-uln gotou o meu aparte. Na _segunda, exatamente,
Mas nós, para sermos sinceros,_ para que
Verno rnáàiCO vivida por tantos povOs,_ e, se
quando V. Ex~ disse- e eu ouvi muito bem,
as coisas sejam colocadas_ com nitidez na diquiserem. podem incluir Cuba.
sou um atento leitor do que escreve e um
mensão da discutibilidade, para que não te-

semos discutir os julgamentos -que foram conseqüéncía deSsas colocações, mas, conc~ci
tualmente, estou inteiramente de acordo com
o,_aparte. ~ . __
- _ ..
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atento ouvidor, não geral, mas particular, do
que V. Ex" diz. E quando V. EX· dizia que
havia uma diferença - e V. Ex~ disse logo
mesmo que havia uma diferença - esta, no
meu entender, não inviabiliza uma crítica como foi feita aqui pelo Senador por Goiás.

POrque, veja V. Ex~ mesmo agora, mesmo

no regime dos 20 anos dos presidentes milita-

res, a imprensa, de_algum modo, houve momentos com Castello Branco, por exemplo,
e depois do Al-5, com a sua revogação em que ela teve a sua liberdade de at~ar e
combateu muito o Governo. Agora mesmo,
V. Ex' vê que nessas mesmas circunstâncias,

ainda ontem o Senador Humberto Lucena
pedia a transcrição aqui de um forte ~~itoríal
do jornal O Estado de S. Paulo, criticando
o Presidente da República e as suas medidas.
I:: aí que eu vejo a diferença, Senador Bisol.
Em período de Stalin não se podia dizer isso,
não era possível, em perí~do de Cub~ atual
de Fidel, também não se pode. É evrdente
que não estou atribuindo _a_ V. Ex• a d_efesa
disso. V. Ex• foi muito claro. Apenas achou
que para poder haver uma legitimid.ade no
exercício da crítica que V. Ex• admrte, era
preciso que houvesse pureza naquilC: que s~
defende no passado de cada um. Entao, aqur
para mim, a questão se caracteriza mais uma
vez nesse ponto, é uma questão de gradação,
mas concordo com o exame que V. Ex~ fez
inicialmente. Se de um lado há uma censura
brutal, onde a comunicação de massa só faz
aquilo que o ditador quer, de outro lado,
nas democracias formais, existe a possibili·
dade da manipulação dos órgãos de comunicação de massa. Nesse ponto eu quero que
V. Ex• aceite também a minha solidariedade
ao seu raciocínio crítico.
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Eu recebo
com muita honra, mais uma vez, o inteligente
aparte de V. Ex• e só acrescentaria que, dentre essas democracias formais, citadas genericamente por V. Ex•, está a nossa democracia
formal, que queremos se transforme numa
democracia substancial, concreta, expressão
de uma preocupação fundamental do espíritonacional, no sentido de criarmos uma sociedade justa e distributiva.
Nobre Senador Leite Chaves, o aparte -é
de V. Ex•.

O Sr. Leite Chaves - Senador, eu quero
me referir às considerações feitas em relação
ao atual Presidente da República. V. Ex• diz
qual seria o tipo do Presidente que se desejou
nesse país. Quer dizer o q~ê, pelo menos,
na concepção de V. Ex• satisfaria o País. Na
realidade, o povo terminou preferindo aquele, dentre os 22. Agora eu só quero testemunhar o seguinte: Sua Excelência antes de
apresentar essas medidas, pediu para fazê-las
aqui no Congresso. Veio com essas medidas
debaixo do braço, para explicar no Congresso
isso _que, hoje, Sua Excelência explica pel_a
televisão. Lideranças mais restritamente VI·
sualizadas acharam que Sua Excelência n'ªo
devia vir aqui"porque o RegimentO era 9misso. E os Partidos então se opuseram à vintla,
e Sua Excelência veio· com esse projeto, eu
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estive_ presente, com todo o seu ministério
-veio a pé, -e-entregou no gabinete, na antesala aliás, do Presidente :do Congresso. Não
havia sequer e5p3Çõ para Deputados, Senadores e muitO menos- para os Miriístros que
ficaiãin fia- pOrta, então sua Excelência deu
e-ssa demonstração de apreço. Outra coisa,
o discUrso· de posse-;-su:a· E:i(ó:~léii:Cia- ·o fez
no congresso, áo contráriO do que ocorria
anteriOrmente, ocorria, em palácio. Então
essaS· demonstraÇões de respeito ao Corigresso existem. _Se_ Sua Excelêncíi:t por um lado
faz uma piõdiúnaçao n~_ televisão e~ defesa
disso·, não há sefitldO para que os opositores
tenham que ir à televisão também. Por que
não fazê-Ia aqui? AqUi vai ser o grande campo de batalha, aqui vai ser o ponto fulcral
desses_ pronunciamentos. Sairão na Voz do
Brasil e na medida em que eles passarem
a ter interesse efetivó, põrque ele vai ter as
suas lideranças aqui então a televisão ... as
divulgará da mesma forma. Agora, o Presidente acossado, precisando convencer o Congresso, precisando convencer a Nação danecessidade dessas medidas, sobre as quais hoje
eu üt f3.1ar, ele não tinha outra alternativa
a não ser a oportunidade que as televisões
lhe dão. E muitos aqurnõ Congresso se chocam porque ele se está havendo maravilho.samente bem, ao contrário do que disseram
no começo, de que ele era uma figura apenas
criada pela televisão. Era iss_o apenas que
eu queria dizer a V. Ex•.
O SR. JOSt PAULO BISO L- Agradeço
o aparte de V. Ex• Acho que ele é substancioso e realmente diz muitas coisas, mas não
está correlacionado com o discurso que estou
fazendo.
Entendo que esse problema de ter vindo
ou não ter vindo, de ter sido recebido ou
não ter sido recebido é um fato ao qual se
deu uma sigi:tificação-, uma relevância que
realmente não tem, e que configura antes
gestos de cortesia ou descortesia do que posicionamentos políticos.
Eu estava apena-; dizendo que a imprensa
brasileira é um poder político em exercício
no Brasil, exercício ilegítimo que compromete' a democracia brasileira, e que está contribuindo para {}!Je o Presidente Fernanco
Collor de Mello deixe de ser um Presídente
emoldurado pela ConstituiÇão e pela legalidade, e passe - quem sabe - a tentar ser
utn Presidente mágiCO, místico, o·que é, para
mim, muito perigoso para ·a nossa democracia.

Então, 0 aparte de V. Ex~ não diz respeito
àquilo que es~a_-~~r_lllan~do. E podere_mos
discullr esse aparte amanha, quando farei um·
aprofundamento da crítica que nesse momento estou 0firecenCio.
0

O Sr. Odacir SOares- Pe:rmitç_V. Ex' um
aparte?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Tem o
aparte o nobre Senador OdaciiSoares.
O Sr. Odacir Soares - Prim_eiro, nobn~
Senador Jos_é Paulo Biso!, eu queria me
ater á parte majoritária do· discurso de V.
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Ex~, quando aborda a questão do manifesto
que foi encariiiilhado ao Presid-ente Fiâd Cas~
tro·, por parlamentares brasileiros. V. Ex~ observa que nós, os parlamentares brasileiros
- e eu me incluo entre os signatários desse
manifesto- não teríamos o-direito de fazer
pressão política, no caso, requerendo q·ue se·
realizasse em Cuba as eleições livres e demo~
cráticas, como estão ocorrendo em todo o
planeta. Eu entendo que o direito de pressão
política é o mais sagradO que as ·comunidades_
democráticas podem permitir que seus cidadãos exerçam. No Congresso tl-ÓJ>_fizernos is~
so, e temos feito em ielação a todas as ditaduras, quer de direita, quer de _esquerda, inclusive fizemos isso _em váiios manffestos que
encaminhamos ao então Presidente do Chile,
General Pinochet. Eu a_cho que nós temos
legitimidade para fazer esse tipo de pressão
política, e o fizemos no pleno exercício das
nossas prerrogativas democráticas, que emergem de qualquer pafs democrático. Discordo
de V. Ex•, data venia, quando afirma que
nós não temos essa legitimidade de pressionar
o GoVerno cubano para que ele internamente
faça as suas eleições. A análise que V. Ex•
fez das origens do Poder Con_stituinte, do
ponto de vista jurídico são c~rretas, estão
nos manuais de Direito Constitucional. Eu
apenas acho que a "pedra de toque" da legitiniidade do Poder Constituinte, de organizar
uma nova ordem jurídica está no fato de as
revoluções ou os golpes serem vitoriosos,
porque a revolução pode ser, do ponto de
vista sociológico, correta, justa e estar na essência das aspirações do seu povo, mas ela
pode ser, afinal, derrotada. E quando V. Ex~
faz também referência ao Presidente Fernando Collor de Mello, queria dizer que o País
desejava nas últimas eleições era que o seu
Presidente emergisse democrática e majoritariamente das urnas. Poderia o vitorioso ter
sido, também, o Deputado Luiz Ignácio Lula
da Silva, com V. Ex~ como seu Vice-Presidente. O fundamental para o povo e para
a Nação, naquele momento das eleições, era
que o Presidente tivesse a sua ;eleição consagrada pela maioria do P<?VO brasileiro, como
efetivamente ocQrreu. Agora, V. Ex• achar
que porque o Presidente não-se utiliza formalmente dos instrumentos colocados legalmente à disposição do Chefe do GoVerno para
comunicar à Nação, para informai â Nação
da substância das medidas que tomou, isto
desnatura a infoirnaÇão e que a opósição deveria ter o mesmo tipo de acesso, parece-me
que V. Ex~ não teve felicidade ao aborda"r
esse assunto, porque o Presid7Dte procurou
identificar-se cada vez mais com o povo brasileiro. Não procurou privilegiar este nem
aquele veículo de comunicação, mas procurou ficar à altura do povo brasileiro, explicar
de maneira simples, Coireta e adequada, o
teor da substãncia das medidas que baixou,
São apenas-essas as considerações que queria
fazer a V. Ex• neste _ligeiro aparte.

O SR: .fOSÉ PÀUÍ.Õ ÍIISÓL- Ágradeço
o apai"te mas, a rigor, acho que nenhuma
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das restrições feitas se adeqüa ao discurso
que estou fazendo.
Na realidade, eu disse que o exercício da
crítica é universal. Em segundo lugar, eu não
neguei o direito~de pressão social na política
interna, porque esse é inerente à própria definição da democracia e ao carátei solidário
e participatiVo da vida convivida.

O Sr. Odacir Soares -Então, V. Ex' não
tem reformas a fazer ao manifesto.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Eu afirmei
que não tínhamos legitimação, exemplaridade histórica-legitimadora do exercício do direito. Não basta ter o direito, é preciso estar
legitimado ao seu exercício: quem náó Cum~
pre a sua parte não pode exigir a do outro.
De modo que a observaç-ão de V. Ex• não
alcança, na sua substância, aquilo que eu estava afirmando.
Por outro lado, eu não fazia nenhum reparo e nenhuma crítica às medidas do Governo.
Eu esboçava uma idéia geral sobre a tendência deste Governo no sentido de se colocar
como presidência mítica, como Presidência
mágica, quando toda a expectativa da consciência política nacional amadurecida é de
um Presidente emoldurado pela constitucionalidade e pela legalidade. Nem sequer toquei nas inconstitucionalid3des das medidas,
mesmo porque tenho uma preocupação a respeito desse assunto, que diz respeito ao fato
de que estamos denunciando isoladamente
as inconstitucionalidades - algumas são indiscutíveis - e estamos deixando de lado o
fundamental, que é o caráter inconstitucional
do modo inaugurado de presidir o País. Estou
colocando a questão numa dimensão diferente da habitual e pretendo, amanhã, num pronunciamento, aprofundar esse exercício crítico.
Mas·, devolvo o aparte a V. Ex•.
O Sr. Odadr Soares- Prfrneiro, gostaria
de dizer a V. Ex• que me perdoe se entendi
mal a primeira e a segunda parte do discurso
de V. Ex•. A meu ver, não entendi mal. Disse,
logo no início, que, pela análise que V. Ex'
fez no preliminar do seu discurso, do ponto
de vista jurídico está correta. Não se discute
isso. É indiscutível que a origem d(l poder
constituinte tem várias- fórn:las. NãO discuto
isso. O que quero regiStrar nO ãp-arte que
faço, neste momento, diz respeito ao fato
de que V. Ex- tem que considerar que essa
é uma visã_o de V. Ex•. A nossa é aquela
de que o Presidente Collor de Mello está certo, porque o povo brasileiro, na sua maioria,
o está aplaudindo. No momento em _que Sua
Excelência deixa as formalidades do seu cargo para ínforinai" a Nação o teor, à ~ul:>Stância
das nledidas ·que tomOu para elit'nhíaf, para
zerar_a_ inflação, parece-_'rrie que a·oj>ihlão pública· está api~udindo ·esse comportamento.
Queria apenàs c_onsignar -qUe V. EX' tem absoluta razão, mas o fato de ter razão implica
numa particularidade de V. E~. O riobre Senador tem razão, mas não tem inaiS razão
do que _os outros espectadores da vida nacional.
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b SR. JOSÉ PAULO BISOL...,... SOu uma
pessoa que até, modestamente, s.e caracteriza
por um princípio universalizado, no qual se
diz que o excesso de razão é melhor forma
de não se te! razão e ·a censura que meu
discurso _contém é uma censura ao excesso
de razão implicado no comportamento de um
Presidente da República que se descuida do
constitucion-iil e não -ãs inconstitucionalídades
em si. Faço questão de frisar istO: Meu objeto
neste momentO não são, isoladamente, as Ínconstitucionalidades- repito, algumas delas
são indiscutíveis- e sim o espírito inconstitucional; é o estilo inconstitucioáalistat é a tendência mágico-mífíCa, é a isso que nk refiro,
essa é a minha preocupação fundamental.
No mais, V. Ex• pode ficar certo de que
farei todo o possível para não me exceder
nas razões e sobretudo para estar em prontidão para inclinar-me às razões mais fortes
dos que comigo discutirem.
O Sr. Odáéir SoareS. - Quero só diZer a
V, Ex• que em nenhum momento achei que
V. Ex~ tivesse- nizão demais. E finalmente,
quero dizer a V. Ex' que a abordagem ...
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Se V. Ex•
me permitir, V. Ex• vai ter oportunidade de
contestar com ttfaiOt profundidade e o costumeiro brjJhantismo o que estou afirmando
porque eu 'estava a meio caminho de uma
análise e vou, modestamente, pretender mostrar a V. E~ que a imprensa não _é apenas
aquilo que V. Ex• lê, não ~ apenas aquilo
que V. Ex• ouve e não é apenas aquilo que
V. Ex• vê.
__
O Sr. Odãcir Soares- Que nós todos.
O SR._JOSÉ PAULO BISOL- lfntão, se

V. Ex~ me pennitir, com a brevidade'possivel,
Sr. Presidente, quero acrescentar aqui ...
O SR:~ PiU;SIP_ENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência está ouvindo com a maior
atenção o discurso de V. Ex• Agora, os aparteantes estão se ex_ç_ed~ndo, fazendo apartes
múltíplos e demorados, de modo que V. Ex•
não é tão culpado assim.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- O que gostaria de acrescentar, e o farei com a maior
brevidade possível e se_ for necessário, em
outros prOnunciamentos, aprofundaremos a
questão, ê qUe toda proposiçãO e, conseqüentemente, todo o exercício de comunicação
tem trés dimens6es, três aspectoS fundamentais: o aspecto locutivo, aquilo que a imprensa diz; o aspecto ilocutivo, .aquilo que a imprensa faz com que diz e o aspecto mais importante para esta observação crítica que estou fazendo, que é o aspecto performativo,
que consiste nos efeitos que a imprensa produz c.om o que diz.
Então, convido V. Ex~, para tornarmos razoavelmente idónea a nossa discussão, adistinguir a locução, aquilo que a imprensa diz,
da ilocução aquilo que ~ ÍIJ]p_ressa faz dizen·
do, e, do aspecto performativo, isto é, os
efeitos que a lmpr"erisa pfoduz com o que
diz.
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Eu, pessci"aimente. fui vítinia de um discurso de destruição moral por parte de um dos
maioré'Slíderes políticos deste País: o Governador Leonel Brizola. Quando o Goveinador
dizia: "Bisol é um corrupto", ele fazia, nobre
Senador, uma locução. Dizia algo. Acontece
que a afirmação dele tinha, necessariamente,
uma dimensão ilocutiva, que tem um caráter
prescritivo, porque a retórica política é uma
retórica prescritiva, porque o_discurso que
faço é prescritivo, como o é também o aparte
de V. Ex~.
A retórica política é semelhante à retórica
moral e a retórica moral,_ segundo os filósofos
da étiCã. --hoje, porque não dizer também
os cientistas da ética, já que hoje se faz ciência
em torno da fonnação dos juízos éticos na
criança, no adolescente e no adulto - e através desses próceres da filosofia e da ciência
moral, sabemos que ao fazer uma aflnnaç_ão
gratuita, como o Sr. Brizola fez a meu respeito, ele estava automaticamente prescrevendo~ "Eu julgo o Biso! corruptO,- logo você
deve julgar também."
Esse caráter prescritivo se_ agrava e existe
na imprensa política, que é também uma imprensa moral. Quando imprensa produz a
comunicação, ela o faz no pressuposto de que
ela é descritiva, de que ela é isenta, de que
ela se caracteriza pela neutralidade: mas na
medida em que inclui juízos de valor, ela
inclui necessariamente a prescritividade.

ª

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

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Um mo~
mentinho porque senão eu vou entender que
V. Ex~ faz apartes para desordenar o meu
discurso e não para ter razão.
Assim sendo, vejam V. Ex's a importância
--dessa característica que inclui a valoração no
proCesso aparentemente neUtral da comunicação e da informação. Mas, isso não é o
pior, como no discurso do Sr. Leonel Brizola:
o mais grave é a dimensão performativa da
imprensa no processo de informação e de co~
municação, isto é, aquilo que é produzido
pela proposição na qualidade de efeito que
não pode sequer ser controlado pelo comunicador ou, pelo locutor e muito menos pelo
receptor da comunicação. Quer dizer, as disponibilidades de crença e identificação ideológica, na medida em que o receptor está
disponível para receber a informação daquele
jeito, com aquele juízo de valor, e vai se
a~eiçoando inconscientemente ao que lhe é
incutido; e a isso eu quero chamar, resumidamente, de introjeção de consdência alheia
e, conseqüentemente, de um processo de destruição da qualificação moral do cidadão.
Quer dizer, estou afirmando que a Imprensa brasileira está trabalhando locutiva, ilocutiva perfonnativamente para transformar um
Presidente, que queremos emoldurado pela
constitucionalidade e pela legalidade, num
Presidente mítico, num mágico, num_ Presidente acima do Legislativo, num Presidente
que estabelece relações de subordinações
com os demais Poderes, num Presidente que
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quer, inclusive, que V. Ext vote amanhã inconstitucionalídades, isto é, negações da
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Sabe V. Ex~ que este é um discurso que
lista. Naquilo em que a Constituição, por
em político só pode fazer se não tem ambições
equívoco nosso, seja obstrução à construção
constitucionalidade que V. EX" trabalhou papolíticas. É por isto que vou fazê-lo, porque
de um Brasil m.ethor, em vez de proceder
ra definir e consolidar!
inconstituCioD31mente vamos mudar a Consestou tranquilo quanto ao meu futuro, portituição, vamos tiinsformar a legalidade.
que não tenho por que pedir voto, por que
O Sr. oaiCir- SOares - Permite-me V. E~
não estou preocupado, pois no momento em
O que estOu díiendo é que não posso pegar
um aparte?
este microfone _aqui e perguntar ao povo cu- · que deixar esta Casa vou abandonar a vida
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Ouço com
política.
_
bano ou a Fidel Castro, a eles que têm toda
prazer o nobre Colega.
uma- hist6ria, Se mio. es'tá na hora de cessar
O que sei, e agora para terminar, Sr. Presia revolução, aqui, com este mesmo microdente, é que existem três formas de exercer
O Sr. Odacir SoaÍ'es- Veja como V~ Ex•
o poder. Embora não me- harmonize com a
fone, ao Presidente Collor, a pergunta: Não
está adiantando juízos não apenas morais coposição teórica de John Kenneth Galbraith
estâ na hora de cessar a excepcionalidade?
mo constitucionais, que são diScutív-eis. V.
Essa é a questão.
vou citá-lo, no ·livro "Anatomia dO Poder":
EX!' considera as medidas inconstitucionais e
Se V. Ex~ me disser que o nobre Senador
quero até adentrar para fazer uma análise
"0 poder cumpre, - diz ele - há
Irapuan Costa Júnior tenl todas as r"azões cte
do caráter, do espírito inconstituCiODal e messéculos, uma regra tríade. Há tres insdireito, éticas, Sociais e políticas para fazer
mo que elas Õão o fossem, V. Ex• se fixaria
trumentos para manejá-lo ou exercê-lo.
no caráter ou no espírito da inconstituCiO- -~ pressão em cima do Governo Fidel Castro,
E há três instituições ou atributos que
pergunto se S. Ex~ não tem como correlato
nalidade das medidas. Tudo isso é discutível.
outorgam o direito de usá-lo. Falarei do
dever, indagar ao novo governo deste País,
Essa é uma posição de V. Ex•, tem toda'razáo,
poder condigno, do poder compensatóse não chegou a hora de terminar com o o
todo o direito de manifestar as pásiçõeS no
rio e do poder condicionado".
regime-de exceção. Esta é a minha questão.
campo teórico ou práti-co que quiser. EntreE
peço a. V. E~, nobre Senador Odacir
Ou nós, o Senado da República, a Câmara
tanto, V. Er:- tem de compreender gue o seu
Soares, para atentar para esta tríade do podos Deputados, já estamos com uma retórica
juízo, a sua análise não necessaríaiÍlente deder.
genuflexa, já não-existimos como- dignidade,
vem ser o juízo ou a análise dos demais MemO- que é o poder condigno?
já não exisfirilOs como exigência, já não exisbros não apenas desta Casa como do corpo
É aquele que obtém a submissão da vontimos Como poder e, poi' sua vez, o Judiciário
político deste País. Quando V. EX~ -diz que~
tade alheia pela ameaça de punição; abanbrasileiro já não existe como dignidade~ já
em um primeiro momento, fará uma aiúHise
dono minha preferência abandono a minha
existe como relevância e já nãO existe como
do caráter, e não da inconstituciOrialid:ide das
alternativa opcional porque sei que serei_pupoder.
medidas propriamente ditas, mas do caráter
nido se for autêntico. É a isso que chamam.
Acho que precisamos nos conscientizar a
inconstitucional das medidas, eu até me aleestranhamente, de poder condingo, e há porespeito da gri:!.vid8.de- deste ·momento para:
gro porque se V. Ex• ficasSe ape-nas nisso
der condigno nesse pacote.
- --- -o Poder Legislativo e para o Poder Judiciário.
não entraria no campo do direito 'posítiVo,0 outro poder, o poder compensatório,
E quero dizer a V. Ex~ que amanhã farei
ficaria no campo da teoria. Agora, Só quero
é o poder que se obtém pela promessa- de
um pronunciamento, aqui, demonstrando a
finalizar dizendo que é uma posição legítima
recomensa: vote comigo e amanhã eu te indiirreversidade do pacote, demonstrando que
de V. Ex• mas que não coincide, neste mocarei para o Supremo Tribunal Federal.
não temos mais ·alternativa, demonstrando
mento, inclusive, com o sentimento do País.
E o terceiro poder, que é o que me inteque ainda que tenhamos todas as razões posApenas isto que queria dizer a V. E~, finalressa trazer à consideração, é 9 poder 'CondisíveiS:, nãO teremos razão, se não fizermos
mente.
cionado, que, segundo Galbraith, é exercido
passar o pacote. E, coríl__ a crítica que vou
para produzir a mudança de uma convicção
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Mas. nobre
fazer amanha, pretendo demOnstrar a V. Ex',
ou de uma crença. É esse ·a poder q-pe está
Senador, o_que estou tentando comunicar é
que na medida me que o Senado da Repú~
sendo exercido não apenas pelo Presidente
que o povo brasileiro está sendo performatiblica, na medida em que a Câmara dos DepuFernando Collor de Mello, mas pela imprenvamente induzido a sentir e.a pensar- o que
tados não tivessem duas a1ternativas-Pelo me~
sa nacional. Esse poder condicionado é o
está sentindo e pensando. Isto é óbvio. Ennos não há liberdade_, não há possibilidade
mais grave dos poderes sobremodo se execestão, V. Ex' ao me contestar está confirmando
do exercício do poder; não há também possisivamente exercido como está acontecendo
o que que eu estou enunciando no meu disbilidade do exercício sequer da sua presença
neste Pafs.
curso. Por outro lado, desde o início do meu
na política nacional e na definição do futuro
E a cotijugaçãõ do. poder condigno e comde sua Pátria.
pronunciamento, nas respostas, sobretudo
aos apartes que me fizeram, manifestei que
Espero que V. Ex~ não contribua para isso, pensatório exercidos diretamente pela:Presinão sou um proprietário, Uni. dono da verdaporque o discurso que farei amanhã, não será dência da R_epública com o poder cdndiCional
de, e que estou aqui fazendo um exercfcio
um discurso de negação- da legitimidade do exercido por meio da e pela imprensa nacioda inteligência crítica ·na medida da minha
Presidente Collor. Muito pelo contrário, co- nal poderão viabilizar concretamente até
mesmo o _fçc}lamento do Congresso Naciointeligência. Não estou lhe entregando uma
meçarei caracterizando esta legitimidade.
nal. Não vai _ser a primeira vez __que o popuverdade elahorada, parece me que quem o
Mas será sim um discurso de advertência em
faz são os detentores mítico_s, ·as detentores
relação aos-Si'ntomas que já estão presenTes, -lismo vai ãlca_rlçar as ràízes:d·a convicção nacionaL É por isso que lh~s digo, poder é Uma
mágicos do poder. Então, parece-me que o
porque numa democracia, nobre Senador-, o
que V. Ex~ está levantando no aparte é uma
que importa é a relação entre_ os podeies, coisa sirilples de definir, é a possibilidãde de
alguém impor a sua vontade sobre o comporconfirmação do que estou dizendo,_ V. Ex•
é que cada um cumpra com a sua tarefa, reatamento das outras pessoas. E o que eu mais
está concordando comigo no sentido que telize a sua destinação constitucional; e o que
preciso subliÓ.har aquí é Isso, é que estão
remos de fazer ne_ste Legislativo e onde quer
importa para um povo não é a indução perfor~
que seja, na luta política do Brasil, tudo o
criaiu:lü c_ondiçõe?_!_ e os_ s~ntC?m~_ ~~~ evi9,én- _
mativa d~ uma ii;npren~a alienada, e sim uma
tes_; pãrã. ú "eXerdcit'i"de -um- pOdei' ãUtóritáriO
que estiver ao nosso alcance para que tenhainformação _que o estimule ~ pensar por si
no País, pã.fa: O exe'rcíciO ·do Podei sem oS ·
mos um Governo, uma presidência ·constitu~
mesmo. NãO é por aquele tipo de indução
cional e legal e não uma presidência mítica
subliminar e enviaZ"adii, que é a indução ca- entraves do t:>ireitO; ó 'qUé _Serã uhi relOrDO
quase imediato ao passado recente. COmO
que transhorde dos seus limites. Não quereracterísca do populismo que alcançaremos a
efeito, de repente, o "Messias", o mito, o
mos, vou repetir, um craque de bola, não
condição de povo que se auto-determina. A
craque de bola, o astro compareceu à televi~
queremos um mito, não queremos um "Mescaracterísca do comportamento presidencial
são e irradiou a sua imagem toda poderosa
sias", quereqJOS um Presidente que ·seja ene da imprensa que o-apoia é populista e supõe
de profeta: Saiu da moldurõi constitucional
quanto Presidente, enquanto no exercício da
a exploração do inconciente coletivo, do afee anuriciou ·o seu éstílô êle j)rlncipe·.
·
presidência, um legalista, um constitucionato social, e da ign'orância nlassiva.
-
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Democracia não tem lugar para piincipes.
N!!'la não há lugar sequer para príncipes en~
cantados. Nós, Senadores, não somos príncipes de nada, os Srs. Deputados não são prín-

cipes de nada e o Sr. Presídente da RepúbliCa,
Fernando Collor de Mello, náo é príncipe
de nada, é o Presidente constitucional e legal
da República e esperamos que ele seja a máxima expressão, a expressão e~emplar da
constitucionalidade e da legalidade. Muito
obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoJsa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
OSR. CARLOS ALBERT() (PTB ~.PRN.
Pronuncia o seguinte discurso.)
·Presidente, Srs. senadores:
Está em mãos do Congresso Nacional a
superior responsabilidade de decidir o destino económico e político do País para as próxi- _ _
mas gerações~ _
O Plano Brasil Novo, do Presidente Collor,
é o mais ousado e abrangente plano ,económico de que se tem notícia em nossó Continente, em todos os tempos. É incomparavelmente mais radical que planos assemelhados recentemente empreendidos pela Bolívia
ou pela Argentina.
E supera, em profundidade, os dois célebres planos alemães de ajuste; o de 1923,
que liquidou com a hiperinflação da República de Weimar; e o de 1948, concebido pelo
ministr-o das Finanças (e depois chanceler)
Ludwig Ehrard.
- --o----Tal contundência mio ~- desproposita9a.
Está, ao contrário, em consanância com o
que reclama a realidade brasileira. Vivíamos
não mais à beira do caos- éramos o próprio
caos. E o pior é que já íamos nos ac_ostumando a isso, criando mecanismo que, ao
invés de nos curar, nos iam habituando às
monstruosidades da hiperinflação, gerando
a cultura do desequilíbrio, que destrói a moeda e os referenciais mais elementares de saúde económica, étiCa e política de uin país. ,
A coragem do Presidente Collor _é espantosa._Joga, no segundo dia de seu Go,vemo,
nada menos que a estabilidade dos \iemai~
anos de seu mandato. E não o faz pcir mera
bravata.

-:-;s-r:

É que a realidade brasile~t;íl não lhe dá e não nos dá também -."outra alternativa.
É, como ele diz, "vencer ou vencer''. Somos
todos passageiros dess_e_Titanic. E; em ocasiões conig.. éssa, pouca diferença há entre
os que eStão no porão e os que estão na primeira "classe.
O naufrágio iguala 'tudo e todos. ~ é preciso evitáKlo a todo custo. Não_é,- pms·, hora
de mesquinharias, de colocar interesses pessoais e pecuniáriõs em dis_c~ss~o. Tod~s terão
que sacrificar-se - e os que têm ma1s ~erão
neq:ssariamente que dar mais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pretendó aqui discutir tecnicamente o plano. Já o
fizeram, Com maiõr COmpetência, outros que
ine antecederam nesta tribuna. E já o explicaram exaustivamente os integrailfC:S-da equipe
econômica do Governo e o próprio Presi-

dente da República. A população vem assimilando, com razoável velocidade, as numerosas facetas do plano, enquanto nesta Casa
já teve infcio o exame formal e criterioso das
medidas provisórias.
- Interessa-me, neste momento, trazer à reflexão desta Casa alguns aspectos políticos
e sociais que julgo fundamentais.·
Está o Brasil diante de oportunidade impar
em sua história. Jamais foi posto de modo
tão radical diante de sua realidade. E a oportunidade é de fato única: somente um Presidente eleito nas condições do atual - em
dois turnos, após 30 anos de jejum eleitoral
e na plenitude de sua juventude - ousaria
tal_i_n_iciativa.
Pede-nos este Presidente que não mexamos nas vigà.s-mestras do_Plano, que lhe concedamos um voto de confiança. E assume,
diante da população, responsabilidade plena
e antecipada pelo resultado da iniciativa.
Não nos pede o Presidente que deixemos
de cumprir nossa função constitucional, nem
ame_aça nossa soberania, Apenas pede que
não seja desperdiçada esta oportunidade histórica de proporcionar ao País o ajuste de
que ele necessita.
Ou seja: pede-nos que, ao cumprir nossa
missão de examinar, emendar e aperfeiçoar
as medidas provisórias, não percamos de vista
o sentido central de sua iniciativa, que é a
de proporcionar ajuste radical ao caos económico brasileiro.
O Presidente Fernando Collor e seu vice
Itamar Franco são dois ex-parlamentares.
Têm ambos tradição de reverência a esta Casª', onde despontaram antepassados do Presidente~ A veemência com que nos pedem que
apOiemos o Plano "Brasil Novo"_ é. antes,
sinal de ençarecimento a esta instituição.
._
Está' o Brasil diari.te de inS-tanÚ~- decisivo
em sua trajetória. Vivemos desafio sem precedentes. Qacúmulo de erros passados nos
fez perder o bonde da década de 80. Uma
eventual vacilação, agora, nos faria perder
a década d_e 90. Entraríamos no Terce"iro Milénio pela porta dos fundos. E isso é simplesmente inconcebível e não ocorrerá de maneira indolor.
Tem o Brasil compromisso com a superação de suas limitações sócio-cUlturais. O atraso nos pesa como insuportável dor moral,
pois contrasta com toda a pujança de que
a Natureza, generosamente, nos_dotou.
Já esgotamos, Senhores, nossa cota de erros. Se o remédio é amargo, mais amargo
é a hipótese de prosseguir no caos económico
e social, incompatíveis com o regime democrático e as mais elementares normas de civilidade política.
.
Geramos, ao longo de nossa história, uma
sociedade perversa, que exclui dos bens que
produz quase dois terços de seus integrantes.
E nosso dever, como elites que somos, resga. tar essa promissória sempre postergada da
dívida social - a mais perversa de quantas
contrafaffios até hoje.
Cabe-nos, neste momento histórico, mostrar de que lado estamos: se do lado da modernidade, se do lado do atraso. É neste mo-
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mento que cada qual mostrará a qual elite
pertence, segundo o conceito mencionado
pelo Presidente Collor em seu discurso _de
posse: se â elite modema, que constrói o desenvolvimento; es à elite arcaica, que vampiriza o País.
Senhores: o Brasil está de olhos pOstos sobre nós. Não podemos decepcioná-lo, Não
haveria uma segunda chance.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -SC.
Prontl_ncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, do conjunto de medidas que formam o plano de estabilidade económica, muita coísa já foi dita.
Poucos, entretanto, têm mencionado o
problema das micros e pequenas empresas.
Não _existem dúvidas de que este importante
segmento foi dos mais prejudicados pelo pacote.
É que as micras e pequenas receberam tratamento igual às grandes empresas, os grandes coglomerados, os megaespeculadores.
Qualquer um compreende: é diferente um
micro que tem 1 milhão no open, no over
e até na poupança, de um grande investidor
que tem aplicados 100 milhões.
Aí está uma das falhas mais gritantes do
pacote: o tratamento igual para desiguais.
Muito mais cC:do do que se podia prever,
as micros e pequenas empresas se vêem às
voltas com enormes dificuldades, em virtude
das limitações de saque.
Imediatamente, a regra que limita os saK
ques produziu e vai -prOduzir ainda mais a
paralisia das micros e pequenas empresas.
Esse segmento (como, aliás, todos os demais) se defendia da inflação e da desvalorização galopante da moeda, depositando
seus modestos excedentes no open, no over.
Não se compreende, nessa atitude, uma
forma de especular, de ganhar com a inflação,
mas de evitar perdas e prejufzos; Não se usava o open!over para ganhar, mas para não
perder.
De outro modo, se tais valores ficassem
na conta dos depósitos à vista, a corrosão
inflacionária não~ permitiria o pagamentO das
obrigações, encargos·, folha de pagamento e
compra de matéria prima.
Grave, ainda, ê a constatação de que, mesmo que os valores ficassem depositados na
conta normal dos bancos; ainda assim teriam
sido confiscados.
A situação deste momento é dramática,
para milhares de micras e pequenos empreendedores.
Sem dinheiro, não há como pagar a folha,
não há como pagar as obrigações, não há
como comprar matéria-prima. Como sempre.
a recessão atinge primeirq e mais profundamente os pequenos, pois que os grandes têm
mecanismos para sua defesa e sobrevivência.
Já é notório o-processo de demissões, num
segmento que emprega mais do que a metade
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da trião-de-obra nacionaL Com um agravante, qUal seja, essas demissões só_ vão ser conh!!cidas pelos controles e pelas estatísticas
daqui há um mês ou 45 dias. .
Ou seja, o plano começa a fazer água desde
os seus primeiros momentos. Quando há desemprego em massa, quando milhares de fa-

'mílias de trabalhadores são atingidos pela
perda do trab.ãlho, o êxito do plano começa
a ficar comprometido naquilo que é um dos
seus aspectos mais fundamentais, ou seja, na
confiança e no apoio da população.

É preciso mudar o plano naquilo que se
refere aos micras e_ pequenos empreendedores, ampliando os casos e os limites de movimentação dos saldos de open/over/poupança.
Quando -se desorganiza esse seta r, ele leva
tempo, muito tempo, para se recompor. Estamos querendo dizer que se não houver uma
solução a curtíssimo prãzo, se sucederão as
concordatas, as falências, e por consçqüênci_a
milhares/milhões de pequenos empresárioS e
seus trabalhadores irão amargar a dramática
situação de desemprego.
O Congresso Nacional, que não pode abdicar de. suas prerrogativas, tém o direito e o
dever de procurar modificar os.limites de, saques para micras e pequenas empresas.
Este setor é fácil de se desorganizar por
completo, e é muit'o lento e penoso reorganizá~lo.

Ninguém deseja a inflação, é preciso atacá-la com força. Mas o preço não-pode ser
o fechamento, a paralisia de um segmento
que- por sua própria natureza- nem tem
como especular.
•
.
Se a idéia - aceitável - era reduzir os
ganhos dos setores privilegiados do País,
aqueles que eram os beneficiários da crise
e da inflação, então era somente sobre_ esses
que deveriam recair as medidas-gõVeffiãnitm-- -tais.
Mas é profundamente injusto que elas re.caiam indistintamente para todos os setores,
colocando no mesmo patamar os pequenos
poupadores e os grandes especuladores.
Uma inflação de 70 ou 80 por cento ao
mês desorganiza a economia, ou, por outra,
é um sintoma evidente de desordem na economia.
Mas não se pode, para corrigir a distorção
ínflacionária, produzir outra desordem ainda
maior: a recessão, o desemprego em massa,
a paralisia dos' negócios, a quebradeira das
empresas.
Por isso, desta tribuna, ao fazer as presentes referências., reclamo o direito de o Congresso Nacional propor mudanças que prote-·
jani Cãssé:gur'em a Sobi"ivivênda dos milhares
de micras e pequenos empreendedores espa-

lhados pelo Brasil, com os relevantes serviços
e a grande contribuição que dão para a economia do País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Não há mais oradores inscritos.
A Presidência lembra ao Plenárioe e aos
Srs. Senadores presentes â Casa que haverá
hoje s_essão conjunta do Congresso Nacional,
a realizar-se às 18 horas e 30 minutos.
Na pauta da sessão consta matéria de veto,
carecendo, portanto, da presença de, no mínimo, 38 Srs. S"enadores em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais havendo a tratar vou encerrar
a presente sessão designando para a ordinária
de amanhã a seguinte.

ORDEM DO DIA
-I-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 376, DE 1989
(Em Regime de Urgência, nos
Termos do Art. 336, c1
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n 9 376, de 1989, de autoria
do Senador Mansueto de Lavor, que dispõe
so_bre a criação da Fundação Cebrae e dá
outras providências. (Dependendo de parecer)

-2Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão Diretora em seu
parecer n" 7, de 1990), do Projeto de Lei
da Câmara n' 24!1;
1983 (n• 19ln5, na
Casa de Origem), que dá nova redação ao
Parágrafo único do ar_~J~__da Lei no 5.802,
de 11 de seterObro de 1972, que "dispõe sobre
a inscrição em prova de habilitação à livre
docência", e determina Nitras providências.

ae

-

O SR. PRESlDENT-E (Pompeu~de Sousa)
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 'foras e 45
minutos~

ATO DO PREl>IDENTE-W23, DE 1990
O Presidente do Senido Federal, no uso
da sua competência regimental e re~utamen
tar, de conformidade com a delegação d~e
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da-Conlissão"Diretora fl9 2, de 4 de abril de
1973, e rendo- em vista-o que consta_ do Processo n~ OÜOA83}90-7, resolve aPosentar, voluntariamente,, Dalmar Geraldo Lacerda
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Guimarães, Analista Legislativo, Classe "Especial" Padrão III,do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos do artigo 40,
inciso III, alínea "a'', da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os arts. 515, inciso II; 516, inciso I; 517, inciso
IV e 488, § 4~; do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem como o art.
11, da Resolução nP 87, de 1989, com proventos integrais, observado o art. 37, inciso XI,
da Constituição Federal.
Senado Federal 21 de março de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 24, DE 1990
O Presidente do Senado Federal no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do pro~
cesso nô 001.132/90·3, resolve aposentar, voluntariamente, Maria Regina Neves Coelho,
AnaliSta Legislativo, Classe "Especial" Padrão III, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos do art. 40, incíso III,
alínea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil. combinado com os arts.
515, incíso II; 516 inciso I; 517 incíso 1V e
488 § 49; do Regulamento Administrativo do
Senado Federal bem como o art. 11, da Resolução n9 87, de 1989, com proventos integrais,
observado o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal21 março de 1990.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato no 014/90.
Contratada: Prontonorte -Pronto Socorrõ, Hospital e Maternidade Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços médico-hospitalares pêla Contratada, aos Senhores Senadores, Servidores do Senado Federal e seus
,
dependentes.
Crédito pelo qual correrá a ·despesa: A
conta d'o p-rograma de Trabalho
01.078.0428.2004/0001, Natureza da Despesa
3490-3964/0.
. Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n• 00173/2 de 23-2-90.
.
. _
Valor cohtratual: Estlma,do em NCz$ Cr$.
50.000,00 (dnqüenta niil cruzeiros.)
Vigêiicia:. 5-3-90 ·a 31-12-90. ·
Signatários: Pelo Senado Federal: Nerione
Nunes Cai'doso. Pela Contratada: Sérgio Roberto Chamas. - Amaury Gonçalves Martins, Direior da Subsecretária de Adnlinistração de ~ateria! e Património.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
.. SEÇÃO 11

ANO XLV- N•20

SEXTA-FEIRA,

p

OE MARÇO DE J99&

BRASíLIA !lbF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 09, DE 1990
Introduz alterações no título IV do Regimento Interno do Senado Federal.
Art. 1

Inclua-se, após o art. 66, um art. 66-A com a seguinte redação:
"Art. 66-A. O Presidente da República poderá indicar Senador para exercer a
função de Líder do governo.
Parágrafo único. O Líder do governo poderá indicar V ice-Líderes dentre os integrantes das Representações Partidárias que apóiam o'Governo."
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 22 de março de 1990- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

9

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 10, DE 1990
Autoriza o Governo da União, através do Mirústério da Saúde, a contratar operação
de crédito externo no valor de US$ 267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete milhões de
dólares americanos), junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco
Mundial).
Art. 1• É o Governo da União, através ·da Ministério da Saúde, autorizado, nos termos do
art. 52, inciso V, da ConstituiÇão Federal e do art. 39 da Resolução n• 94, de 15 de dezembro de 1989,
do Senado Federal, a contratar operação de crédito ext~rno, no valor de US$ 267,000,000.00. (çluzentos
e sessenta e sete milhões de dólares americanos) junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), para o financiamento pafciardo Projeto de Ações Básicas de Saúde do Nordeste
Rural -Fase II, a ser executado pelo Ministério da Saúde e pelos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará,
·
Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Sergipe.
Art. 2• A operação de que trata o art. 1• obedecerá às seguintes condições financeiras básicas:
a) Credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundiàl);
b) Valor: US$ 267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete milhões de dólares americanos);
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EXPEDIENTE
CENTRO OIIÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIAalo DO CONOIIESSO NACIONAL
Impresso sob • responsatMhdade da Meu do Senado Federal

PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federei

AGACIEL DA SilVA MAIA
Oiretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA
Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS OE BASTOS
01tetor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Semestral .......................................... _ .....•...... NCz$17,04
Exemplar Avulso ................. , ... ,_ ............-........... NCz$ 0,11

Diretor Adjunto

T~tagem. 2.200-exemplares.

c) Juros: calculados à taxa de 0,5% a.a. àcima do custo de captação de recursos pelo Barico,
apurado no semestre anterior aos--respectivos pagamentos, a serem efetivados semestraimente, em 15 de
maio e 15 de novembro de cada ano;
d) Amortização: em 20 prestações semestrais iguais e consecutivas, no valor de US$ q,3)0,000.oo
(treze milhões, trezentos e cinqüenta mil dólares americanos) vencendo-se a primeira em 15 de maio
de 1995 e a última em 15 de novembro de 2004;
e) Comissão de Compromisso: õ;-?.5% a.a. sobre os saldos d-9 empréstimo não desembolsados,
exigível semestralmente juntamente com os juros. Excepcionalmente até 30 de junho de 1990 tal comissão
· ·
-- ·
- - ·
está fixada em 0,25% a. a.;
f) Desembolsos: poderão ser efetuado~ até 30 de·junho de 1996. _
_
.
- _____ _
Art. 3° Esta .Resolução vigorárá pelo 'prazo de setenta e dois meses, a contar -dá data de sua
publicação.
. ,
·
·:
·
Senado Federal, 22 de março de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA' 24• SESSÃO, EM 22 DE
MARÇO DE 1990
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1.1-ABERTURA -.1.2 _:.EXPEDIENTE
1.2.1 - Parecer
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n~ 193190que "d_i§Põe sobre o .E;;statuto da Criança
e do Adolescente, e ~á .ojltras providên-,
cias'', Projeto de Lei do S_enado no 255/89
que "institui o Código ~e Menores e dá
outras providências" e Projeto de Lei dO
Senado n9 279189 qpe "altera os artigos
32 e 34 da Lei n~ -~-~97, de 10 de outubro
de 1979, que inSmui o Código de Menores, dando-Ibe uuva redaçáo na confor~
midade da Constituição Federal em seu
Capítulo VII, artigos 226, § 3", e 227, capÚt" o

1.2.2- Requerim.::ntos.
- N~ 52190, de autoria do Sr. Senador
Nelson Wedekin, solicitando ao Ministró
das !14inas e Energia, iilformaçóes que
menciona.
-

- N 53190, de aUtoi'iã. -dO Sr. Se'nadór
Nelsori Wedekiri, solicitando ao Ministfo
da Fazenda, informações que: menCioria'.
- N~> 54/90, de autoria dO ·sr. S_enador
Márcio Lacerda, solicitando à Sra. Minis·
tra da Economia, Fazenda e Planejamen·
to, Drá. Zélia Maria Cardoso de Mello,
informaçõ_es_que menciona.
1.2.3 - ComunicaÇão da Liderança do
PDT
9_

----,. :Ref;re~te a i~dicaÇão do~ Sis. Sen~·
__ dore!_s_M_a_urício Conêa e Nelson Wedekin
~mo Vtce-Líderes do Partido.
1.2.4- Discursos do Expediente

SENADOR LEITE CHAVES - Renunciimd0 à viCé-Lideran-ça"ctO. PMbB,
face das divergências quanto ao posicionamento do P11rtido com respeito ao Governo Collor. Apreciação do plano de estabilização económica do Presidente Fernando Collor.
SR. PRESIDENTE - Presença, no
plenário-do Senado Federal, do Presiden·
.te.da Cort,e Suprema de Portugal.

SENADOR JARBAS PASSARINHO, em_questão de ordem- SOlicítândo o apensamento do Projeto de Lei do
·senado- n9-4/90- Complementar, com
o Projeto de Lei da Câmara n~ 3/90 CoÚlplementar, que diSpõem sobre irielegibi!idades.
SR. PRESIDENTE- Presta esclarecimentos ao Senador Jarbas Passarinho.
SENADOR MAURO BENEVIDES,
pe:Ia ordem -Agilização da votação de
projetas q-ue diSpõem sobre inelegibilidades.
SR. PRESIDENTE- Resposta ao Senador Mauro Benevides.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES, pela ordem- Isentando deresponsabilidade o Senado Federal, por atraso na apreciação do Projeto de Lei do
Senado nç 4190- Complementar, que dispõe sobre inelegibilidades.
.
SENADOR CID SABÓIA DE CAR·
VALHO, pela o_rd~m -Aprovação pela
ç_Çl do _p~r do Senador Francisco Rollemberg, relativo ao Projeto de Lei do_
Senado n9 4190- Complementar, que dispõe sobre inelegibilidades.
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SENADOR LEITE CHAVES, pela
ordem -Solicitando urgência na aprecia, ção de projetas que dispõem sobre inelegibilidades.
_
SENADOR JAMIL HADDAD, pela
ordem- Solicitando urgência na apreciação de projetas que dispõem sobre inele-

gibilidades. Inclusão na Ordem do Dia
· de requerimento de sua autoria convocando a Ministra da Economia.0 SR. PRESIDENTE - Esclarecimentos ao Senador Jamil Hadadd.
1.2.5- Requerimentos
- N~ 55Z90,_ de urgência, para o Projeto
de Lei do Senádo ·n~ 103/89·, que estabeleGe medidas de flexibilização nó mercado
de trabalho, para evitar o desemprego.
- N~ 56/90, de urgência, para o Projeto
de Lei do DF n~ 12/90, que dispõe sobre
a reversão de servido.r para o cargo de
Professor da Carreira Magistério Público
do Distrlfo- Federal, e dá outras providências,
- N9 57/90, de autoria do Sr. Senador
Cid Sabóia de Carvalho e outros, solicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei da Câmara n9 3/90 - Complementar, com o Projeto de Lei do Senado n~
4/90 Complementar.
- N~ 58190, de autoria do Sr. Senador
. Humberto Lucena, solicitando à Sra. Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, Dra. Zélia Cardoso de Mello, informações que menCiona.

1.2.6- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n9 15/90,
de autoria do Sr. Senador Nelson Wedek.in, que dispõe sobre as normas aplicáveis
ao processo de dissfdiq CQietivo, e dá outras providências.

l.:Í- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n~ 376/89
de autoria do Senador Mansueto de La:

Ata da
4~

24~

vor, que dispõe sobre a criação da Fundação CEBRAE e dá outras providências.
Aprovado nos termos do substitutivo,
após pãrecer da comissão competente". À
Comissão Diretora para redação do vencido.
- Redação do vencido para o turno
suplementar do substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado n' 376/89. Aprovada. A
Câmara dos Deputados.
·
Redação Final das emendas do Senado
ao Projeto de Le. d~ Câmara n9 240/83
(n9 191n5, na Casa de origem), que dá
nova redação ao-parágrafo único do artigo
19 da Lei n9 5.802, de 11 de setembro de
1972, que "dispõe sobre a inscrição em
prova de habilitação à livre dotência ",
e determina outras providências. Aprovada. À Câmara dos Deputados.

1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
~Requerimentos
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SENADOR JAMJL HADDAD, como
Líder - Demissão de 42 JornalistaS do
Correio Brazilieose. Liberação do limite
de saque nas cade!fietas de poupança. .
SENADOR MARJO MAIA, como Lf.
der - Prisão de colonos em Sena Madureira - AC. Apresentação ê:le emendas
à medida provisória que limita os saques .
na caderneta de poupança.
SENADOR NEY MARANHÃO - ,
RecuperaÇão do Banco do Nordeste, na
gestão do Dr. José Pereira e Silva.

1.3.3- Comunicação da .Presidência
- Cancelamento d:3. sessão do- Senado
prevista para ·hoje, em virtude de convo- ·
ca~ão de sessão do Congresso para o mesmo horário e designação da Ordem do
Dia da próxiffiá sessão.
··

.

.

1.4-ENCERRAMENTO

nos 55 e 56/90,-lidos
no Expediente da prese:nte sessão. Aprovados.
·

2- DISCURSO PROFERIDO EM
SESSÃO ANTERIOR ·

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia

-Do Senador Leite Chaves, pronunciado na sessã.o de 16-3-90

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES, pela ordem - Tramitação do
Código de Defesa do Consumidor. Convênio entre ·o Banco Centrál- do' Brasil e
o Prodasen a fim -de que ó Seriado Federal
possa exercer o papel de fiscalização na
. ;:tplicação do orçamento.
SR. PRESIDENTE - Esclarecimentos ao Senador Jutahy Magalhães.
SENADOR DIRCEU CARNEIRO,
pela ordem - Tramitação do Código de
Defesa do Copsqrt)idqr. , '
SR. PRESIDENTE- Resposta ao Sen_a~or.Dirceti.Camejro.
.
-SENADOJl. JAMIL HADDAD, pela
Ordem - Inclusão, na ordem do Dia,
de requerinlento de sua autoria que con.
voca a Ministra_ da Economia.
SR: PRESIDENTE -Resposta ao Senador Jamil Haddad.

3- SECjlliTAJI,IA GERAL DA MESA
- . -·Resenha das matérias apreciada de
15 a 28 de fevereiro de 1990. (Retificação).
4- ATODACOMISSÃODIRETORA
- N• 01; dé Í990 (Republicação)
5- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
- N9s 25_e 26, de 1990
6- ATAS DE. COMISSÕES
'.

'

7- MESA DIRETORA
8 - LÍDERES E VICE-ÚDERES DE ..
PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Sessão, em 22 de março de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
.
-EXTRAORDINÁRIA---

-

Presidência dos Srs_ Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.
Mário Maia - Aluízio Bezerra .....:.... N abor
Júnior- Leopoldo Peres -_Carlos De'Carli
- Aureo Mello- Odacir Soares- Ronaldo
Aragão -- Olavo Pires -João Menezes Almir Gabriel- Jarbas Passarinho -Moi·
sés Abrão - Carlos Patrocínio -:- Antonio

Luiz Maya- João Cistelo- Al_exandre
- Costa-Edison Lobão -João Lobo-:-Cha~
gas Rodrigues- Hugo Napoleão- Afonso
Sancho- Cid Sabóia de Carvalho- Mauro
Benevides- Carlos Alberto·- José. Agripino- Lavoisier Maia::- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena -Raimundo Lira
-Marco Maciel - Ney Maranhão- Man- .•

suetoeLavor-JoãoLyra-DivaldoSurua-

gy- Teqt()nio Vilela Filho-Albano Franco
"""':"' Francisco Rollemberg - Lourival Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães RuyBacelar-JosélgnácioFerreira-Ger~

son Camata- .João Calmon- Afonso Arinos - Jamil Haddad -Nelson Carneiro !"latta Machado - Alfredo Campos - ~-º-·
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nan Tito -SeverO DOmes -FernandO HÉm-

rique Cardoso- Mário'Covas- Mauro Borges - Iran Saraiva -:- IrapUãn Costa J úriior
- Pompeu de Sousa - Maurício Corrêa Meira Filho - Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi

-Wilson Martins- Leite Chaves- Affon·
so Camargo ~José RiCha -Jorge ~ornh:iu
sen- birceu Caineiro - Nels_on Wedekin
- Carlos Cbiarelli José Fogaça.

José PaUlo Bisei -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa -o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo mímero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamOs nOsSos
trabalhos.
,
.
O Sr. 1~ Secretário-proCederá à leitura do
EXpediente.
· E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N~ 48, DE 1990
Da Comissão l"emporárla uCódigo do
Menor", sobre. os Projetos de Lei do Senado n' 193/89 que "dispõe sobre o Esti.~
· . tuto da Criança e do Ad~?lescente, e dá
outras providências", P~je.to de Lei do
Senado n~ 255/89 que ''in~lful o Código
de Menores e dá outras providências"
e Projeto de Lei do Senado n• 279/89 que
''altera os arts. 32 e 34 da Lei n• 6.697,
de 10 de outubro de 1979, que institui
o Código de Menores, dando~lbe nova re~
dação n,a confonnida~e. d~J Constiuiçio
.f~«!ei'!!!•.~~D\

_§

seu_ Capít1;1lo yn, arts. 226,

3•, e zrr, c;aput".

Relator~Geral:

Senador Frimcfsco Rollem~

loerz
Apresentamos; na qualidade de Relator
Geral e cOnl báse no § 29 dO ait. 96, combi~
nado com o art. 131 do Regiinento· Interno.
o relato dos trabalhos realizados pela "Comissão Temporária Códige de Menores" instituída por determinação do Sr. Presidente
do Senado Federal, Senador Nelson Carneiro. em plenário, no dia 1ii-9-S9, de ã.coidõ
com o art. 374 daquele Regiinento.
2. Esta Comissão foi Círãda com o fim
específico de apreciar os profetas de lei elll
tramitação nesta casa que diSciplinam as normas de proteção à criança e ao adolescente
previstas na Constituição FC:deiãl.
3. Foram apresentados os seguintes projetas: PLS n9 255, de 1989. de autoria do
Senador Nelson Carneiro, qUe dá nova reda~
ção ao Código de Menores em vigor (Lei
n• 6.697, de !O de outubro de 1979); PLS
n9193, de 1989,-de autoria do S~nadorRonan
Tito, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente; e o PLS n9 279, de 1989,
de autoria do Sena!ior Márcio Lacerda, qlit
propõe alteração dos arts. 32- e 34 do atual
Código Qe Menores.
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- 4. A Comissão reuniu~se no decorrer do
13.4-Pela prcjudicialidàde das de n~' 4
segundo semestre de 1989 quando ouviu juíe 23.
zes de menores, sociólogos, pedagogos, direParecer
tores de instituições assistenciais e outras per~
sonalidades interessadas em contribuir para
14. Examinadas as emendas e os respeco aprimoramento da legislação de proteção
tivos pareceres proferidos pelos Srs. Rela~
à criança e ao adolescente.
tores Parciais, acolhemos a maioria das con·
5. Dois projetas de lei dividiram as aten~
clusões a que chegaram S. Ex•", propondo,
ções e preferências dos conferencistas e debaporém, outras alterações. Assim é que nos
fedores: o PLS n9 255/89, que oferece uma
pronunciamos pela aprovação total das
redação atualizada ao Código de Menores
Emendas n~• 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
_ em_ vigor; e o PLS n9193/$9, que dispõe sobre
rs,_ 16, 11, 18, 2o; 21, 22, 24, 2s, 26, 21,
o Estatuto da Criança e do Adolescente.
28, 29, 30, 31, 32, 33,34 e 35; pela aprovação
6. O Projeto de Lei o? 255, de 1989, de
parcial das Emendasn~'1, 11 e 19; pela rejei~
autoria do Senador Nelson Carneiro, sUcinto
ção das Emendas n~· 2 e 6; e pela prejudicia~
e -objetivo, está condensado em 144 artigos. !idade das Emendas n9' 4 e 23, conforme ex~
plicitamos_ a seguir.
Sua Parte Geral, que corresponde ao Livro
I~ compreende os arts. 1 a 100. A Parte EspeI - Emendas aprovadas
cial, relativa ao Livro II, reúne os demais
N•J
artigos.7. -0 enfciqUe desse projeto é eminenteO art. 57 do PLS. 193/89-manda que semente jurídico. Trata da aplicação da lei, da
incluam nos enSiniaientos de primeiro e seautoridad_e judiciária, das entidades de assisgundo graus noções sobre direitos e deveres
tência e proteção ao menor, das medidas de
individuais e cOletivos, educação sexual, pia·
assistência e proteção, das infraçóes, do regisnejamerito fâmiliar, ecologia e preservação
tro civil, do trabalho do menor, do processo
do meio ambiente.
e dos procedimentos especiais. A filosofia
A Einenda n9 3, propõe a supressão desse
desse projeto é, portanto, bem próximada
artigo, por se tratar de matéria que está sendo
do código vigente.
disciplinada no projeto de lei que irist"itui as
8. -Não fóram apreséntàdas emendas a es~
diretrize~e bases da educação nacional.
se projeto.
O relator parcial manifestou-se favoravel9. O PLS n~ 193', de 1989, de autoria do
mente à Emenda n9 3. A de n~ 4 também
Senador Ronan Tito, dispõe sobre normas
fricide sObre o art. 57 e foi, por isso, conside~
de proteçãõ à criaD."çã e ao adolescente através
rada prejudicada.
·
de 282 artigos. Conhecido Como Estatuto da
Pelo acolhimento da proposta, objett> da
Criança e do Adolescente, esse projeto di viM
presente emenda, ante o .tratamento mais
de-se em dois livros: o primeiro, com 82 arti- apropriado que receberá na legislação espegos, compreende a Parte Geral; o segundo,
cifica.
-com os demais artigos·, compreende a Parte
N•S
Especial.
10. Esse projeto inova em relação ao an~
A emenda propõe a supressão do item IV
teriormente citado, pois enfatiza o aspecto
do art. 63 do PLS. 193/89, que confere ao
sócio-eduqativo, s.em descurar do jurídico.
adolescente, na condição de trabalhador ou
Estabele_ce políticas de atendimento e proteaprendiz, o direito .de participação Síndical.
ção ao menor que mobilizam a sociedade para
O relato~ parcial manifestou-se favoravel~
sua execuçáo. Cria conselhos de defesa da
mente à emenda.
criança e do adolescerite em níVef nacional,
Sob o amparo da irresponsabilidade civil
estadual e municipal (art. 85). Prevê a insti~
e penal, os jovens poderiam ser transformatuição de conselhos tutelareS com a finalidade
dos em massa de manobra em manifestações
de assegurar os direitos da criança e do adode grupo. Isso os colocaria em situação em
lescente (arts. L30 a 151).
risco, incompatível com os objetivos do pro11. - nesde o início dos trabalhos desta _jeto.
_ ~
-ComissãO este projeto_ mereceu a preferência
Pela aprovação da emenda.
_dos diY_ersos segmentos da sociedade.
N'7
12. Ao PLS n~ 193, de 1989, foram apre~
sentadas 35 emendas. As de n9• 1 a 10 A emenda propõe nova redação ao art.
Livro 1,-P.árte Gei-a!- foram apre_ciadas pelo
73 do ,PLS n9 193/89, adequando~o ao. art.
Senador Wilson Martins, que sobre elas emi221, incisos I e IV da Constituição Federal.
tiu- parecer; e as de n~ 11 a 35 --:--Livro II,
A redação proposta é mais objetiva e con~
Parte Especial-receberam parecer do Sena~
sentânea com a norma constitucional.
dor Louremberg Nunes Rocha.
Pela aprovação da emenda.
13. Os Relatores Parciais manifestaramN•B
se sobre as emendas da seguinte forma:
13.1 - Pela aprovação total das de n 95 2,
A Emenda n9 8 acrescenta ao uput do art.
75, in One, a expressão: "proibida a venda
3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16. 17, 18, 20,
21, 22, ZS, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.,
ao púb1ico infantoMjuvenil".
34 e 35.
O texto original estabelece apenas que "as
revistas e publicações contendo material im13.2- Pela aprovação parcial das de n~·
I, 11, 15 e 19.
próprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em emba~
13.3- Pela rejeição das de n9" 6 e 24.
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lagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo".
O parecer conclui que a expressão acrescida ao texto original o complementa e aperfeiçoa. Esse também é o nosso entendimento.
Pela aprovação.

N•9
A emenda propõe alteração no art. 76 do
PLS 193/89, acrescentando-lhe a frase "e deverão respeitar os valores éticos e sociais da
pessoa e da família".
O relator parcial manifestou-se pela aprovação da emenda.
A medida preconizada através da Emenda
n~ 9 coaduna-se com o art. 221, iilciso IV,
da Constituição Federal. A emenda resulta,
assim, em aperféiçoa.ritento do art. 76.
Pela aprovação.

N'10
A Emeilda n~> 10- acrescenta o iD.ciso V ao
art. 78, para incluir, entre os materiais cuja
venda é :Proibid~ a crianças· e adolescentes,
"revistas e pUblicaÇões que contril.rleni o disposto nos arts. _75 e 76".
O parecer acolhe a proposição, que considera procedente. Este também é o nosso entendimento.
Pela aprovação.
N•l2

A Emenda n9 12 dá nova redação ao_ art.
85, que cria o conselho nacional e os conselhos estaduais e municipais de defesa da
criança e do adolescente, introduzindo, basicamente, as seguintes alterações:
a) No item II, suprimem-se as palavras
"e nacional", ficando prevista apenas a manutenção de fundos municipais e estaduais
vinculados aos respectivos conselhos de defesa da criança e do adolescente. O conselho
nacional, de acordo com a Emenda n~ 13,
ficará vinculado à Presidência da República
e sediado no Distrito Federal.
b) No item V, acrescenta-se a expressão
"sempre que possível", entre as palavras
"mesmo local" e "para efeito de", e se suprime in fine, a frase "a quem se atribua autoria
, de ato infracional".
c) Suprimem-se os itens VI a IX, que tratam, respectivamente, da produção e apoio
a estudos, pesquisas e estatísticas; da elabo, ração de material para educadores; da forma-.
ção, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal dirigente, técnico e auxiliar de programas de atendimento e da identificação, registro de düusão de programas bem sucedidos
de atendimento.
Acredita-se que, se mantidos esses dispositivos, voltados exclusivamente para as atividades-meio, ter-se-ia de construir e manter
toda uma estrutura dispendiosa para efetivação das propostas neles contidas, em detrimento das atividades-fins.
d) Acre,scenta-se um novo item, que toma o n9 VII e estabelece ..o entrosamento
das entidades de atendimento com as secretarias estaduais e municipais de educação,
~tura, saúde e assistência social, ou órgãos_
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correlatas, visando à criação de escolas, creO parecer considera procedente a. sugesches, centros de lazer e postos de saúde nas
tão. Assim também nos parece.
periferias das cidades e nos núcleos rurais".
Pela aprovação.
O parecer conclui pela procedência e pelo
N'17
acolhimento das alterações propostas. Em
A emenda propõe seja o texto do art. 102
aditamentQ a elas, propomos também, através da presente Emenda de Relator, a supres- do PLS 193/89, que identifica uma situação
de risco_, transposto para o art. 95, que enusão do art. 91, que prevê oportunidades de
mera essas situações. Adaptada a redação,
aperfeiçoamento e especialização ao pessoal
técnico, de apoio e administrativo das entid~ 'esse texto passa a constituir o item VIII daquele artigo.
des governamentais e não governamentais.
O relato! parcial manifestou-se pela apro·
A medida se coaduna com a supressão dos
vação da emenda.
incisos VI a IX do art. 85, que prevê idênticas
Não há razão para o dispositivo desalinharoportunidades de aperfeiçoamento e que fose de seus pares. Pela aprovação-da emenda.
ram 'suprimidas através desta emenda em face
da escassez de recursos para atender às necesN•-18
sidades básicas da crianÇa e do adolescente
A Emenda n9 18 propõe a supressão do
carentes - cerca de 38 milhões - e abandoart. 116, segundo o qual a aplicação de menados - cerca de 8 milhões. Obviamente,
não é lícito que se atribua maior importância dida Sócio-educativa a adolescente-infrator
está condicionada à prévia e expressa anuên·
às -ªtividades~meio que às atividades-fins.
cia dele próprio e de seus pais ou responsáVel.
Pela aprovação da emenda, com a supres,
O
parágrafo único desse artigo admite· que
são do art. 91, nos termos propostos.
"a falta dos pais ou resgonsável ou a impossiN' 13
bilidade de obt_er-lhes o consentimento não
impede a aplicação da medida". Assim, a
Esta emenda define os coDselhos n'acional,
aplicação da medida depende apenas do conestaduaiS e municipais de defesa da criança
sentimento do próprio menor.
e do adolescente, especificando sua sede, vinAlega_ 0: ~~lator Parcial, em seu parecer,
culação, objetivo e composição, além de
que â prescrição é contraproducente e que
prescrever a gratuidade da função_ de mem·
Q § 29 do _art,. 109 já resgu_al'da o _interesse
.bro.
O relator parcial manifestou-se pela apro- -do menor, ao estabelecer que, "em hipótese
alguma e sob ~nenh,um pretexto será admitida
vação da emenda.
a prestação de serviço& fofÇados".
A emenda vem preencher Uma lacuna ao
Acolhetp.~s ~ ~oclusão d_o parecer:
definir esses órgão~ e ao especificar sua sede
Pela aprovação.
e demais qualificilções. Mais que isso, é importante por evitar sejam os recursos destinaN• 20
dos ao atendimento de menores consumidos
9 20 dá nova redação ao art.
A
Emehda
n
, pela~ atividades-meio.
156 e seus parágrafos, fundindo-os num único
Pela aprovação.
dispositivo, do qual retira O-caiátei' de ObrigaI toriedade, niediante a·iiltroduçâO da palavra
N' 14
·"poderão", a fini de esCõiiriá-16 de inccinstitu·
9
A Eineiida n 14 propõe uma revisão reda- .cionalidade, Assim, a proposta estabelece
cional do capõ.t do art. 86, sem alterar-lhe
que "os Estados e os Distrito Federal podeo sentido.
1rã o criar varas .especializadas e exclusivas da
O pareCer considei'a proCedente a propoinfância e dajuventude ... "'e remete ã.O Poder
sição. Assim também nos parece.
'Judiciário a competência para "estabelecer
Pela aprovação-.
a sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infra-estrutura e dispor
N' IS
-sobre o atendimento, inclusive plantões". ~
Esta emenda acrescenta um dispositivo
O parecer, que acolhemos, conclui pela
após o art. !XJ do PLS 193/89, limitando a
procedência da proposição.
10% (dez por cento) as despesas com pessoal
Pela aprovação.
das entidades governamentais de atendimen-

to.

.

Para o aperfeiçoamento da emenda e para
fins de maior clareza, o Relator Parcial, Senador Louremberg Nunes Rocha, em seu parecer, acrescellta as palavras "de atendimento
à criança e a_9 adolescente~' após a expressão
"entidades governamentais".
feia aprovação.

N•I6
A Emenda n9 16 acrescenta um dispositivo
após o art. 92 do texto original, para prescre~
ver que "os planos de aplicação e as prestaçõeS-de contas serão apresentados ao Estado
ou ao Município, confornie a Orige'm das dotações orçamentárias".

N• 21

- A emendà. -pfopõe se suprima o art. 211
do PLS 193/89_ para r6ntroduzir s_eu texto
como parágrafo do art. 159, renumerando-se
os parágrafOs_ deste último.
O relator parcial manifestou-se pela aprovação da emenda.
. O dispositivo está realmente deslocado,
melhor situando-se na Seção III (Da Compe·
_tência) do CJ.pítulo II, Título VI. Por esse
motivo, acolhemos a emenda.
Pela aprovação.

N• 22
A Emendã. n9 22 proPõe a supressão d.a
.alínea e do§ 19 do art. 161, segundo a qual,
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a autoridade judiciária levará em conta "a
localização em lugar apropriado, observando-se, quanto às diversões, distância nunca
inferior a 500 (quinhentos) metros de estabelecimento de ensino".
O parecer acolhe a emenda, por Considerar
inócua a medida preconizada e obscuro o dispositivo, ao estabelecer a distância nunca in. feriar a 500 metros de estabelecimento de
ensino.
Assim também nos parece.
Pela aprovação.
N• 24

A emenda propõe a supressão do art. 164

do PLS 193/89, que "estabelece as atribuições
dos agentes da infância e da juventude e os
critérios de sua escolha, por considerá-lo in-.
constitucional.
Aprovada nos termos do parecer do Relator-Geral na Emenda n~" 19.

N• 25
A emenda incide sobre o art. 203 do PLS
193/89, cuja ·redação :3;tual estabelece que o
defensor só -será intiritãdo quã.õdo não econtrados o adolescente e seus pais ou respon·
sável. A proposta é de que a intimação se
faça concomitantemente ao adolescente e ao
. seu defensor constituído.
O relator parcial-manifestou-se· pela apro·
va:çáo da emenda.
A proposta é procedente, A· atuaçào do
defensor constituído é ·imprescindível, mormente em face do que dispõe o art. 133 da
Constituição Federal.
Pela aprovação da emenda.

N• 26
A Emenda n~ 26 propõe uma revisão reda·
cional, ao acrescentar a expressão "o prazo"'
no 'item II do art. 212, omitida por engano
no texto originai.
O parecer do Relator Parcial, que acolhe·
mos, é pela aprovação da emenda.
Pela aprovação.
·
N' 27
O art. 218, tal eomo está redigido, deter·

mina que a falta de intervenção âo Ministério
Público acarretará a nulidade do processo.
O autor da Emenda n~ 27 propõe se decrete
a nulidade processual tão-somehte quando
Obrigatória a atu~ão daquele órgão.
O relator parcial manifestou-se favoravel-·
mente ã emenda.
Há casos em que o Ministérid Público fun·
ciona espontaneamente nos aUtos; outi'os, em
que sua participação é" Obrigat6ria. O texto
_do art. 218, como está, toma obrigatória a
atuação do Ministério Público em toda e qualquer oportunidade, devendo, por isso, ser
alterado.
Pela aprovação -da eme"nda.
N• 28

A Emenda n928 corrige um engano eviden·
te no texto do art. 232, onde se registrou
a palavra "concederá,., <,~.o invés de "condenará"•

Trata-se de emenda de redação, que mereceu parecer favorável,
Pela aprovação.
N•29
O art. 234 do PLS 193/89 estabelece: "Art.
234. Q~alquer pessoã poderá e o servidor

público deverá provocar a iniciativa do Minis·
tério Público, ministrando-lhe informações
que continuam objeto da ação civil indicando-lhes os elementos de convicção".
A emerida propõe seja corrigido um engano evidente, ao substituir a palavra "continuam" por "constituam".
O relator parcial manifestou-se favoravelmente à _emenda.
A emenda aprimora o art. 234. Pela apro·
vação.

A Emend~ n9 30 dá nova redação ao_ art.
. ... 239, cOnferindo-lhe maior clareza e objetivi·
dade, sem alterar-lhe o conteúdo.
Nesse sentido é o parecer.
Pela aprovação.
N' 31

A emenda incide sobre o art. -246 do PLS
193/89, çujã redação at)J.al estabelece pena
a quem -"submeter criança ou adolescente,
sob· sua autoridade, guarda ou vigilância a
vexame ou a constrangimento não autorizado
em lei", propondo a supressão da parte final:
"não autorizado em lei...
O relator parcial mánifestou-se pela aprovação da emenda.
De fato, não faz sentido manter-se a expressão. A sugestão procede, porque a lei
não autoiiz·a se submeta criança ou adolescente a v:exame oú constrangimento.
Pela aprovação.
CN•32

A Emenda no 32 suprime o parágrafo único
. do art. 25~, que prevê a hipótese de o crime
de seqüestro ser praticado "por motivo de
reconhecida nobreza", caso em que o juiz
pode deixar de ãplicar a pena.
- Conclui o parecer, com o qual concorda·
mos, que- a proposição procede, visto que
não pode haver "nobreza'_' em crime de seqüestro.
Pela aprovação.
N•33
Essa emendã altera o a!i-. -233 do Pi.S
193/89, na pitrte relerente ã pena prevista,

Nt34

A Emenda n? 34 substitui, no caputdo art.
262, a palavra "residência" por "domicílio",
cujo sentido é mais amplo, porque nele está
implícito também o conceito de residência.
O pareCer, que-ac0nlpanh3in0s, é pelo 3co·
lhimento da entenda.
Pela aprovação .
N•35
A atual redação do § 2~- do art. 275 do
PLS 193/89 confere aos fundos donatário
competências para fixar áitérios-de utilização
de receitas. A emenda propõe nova redação
a esse dispositivo para que essa competência
se transfira ios Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Defesa da Criança e
do Adolescente.
O relator parcial manifesfa.:se favoravelmente à emenda.
Pela aprovação .
II -Emendas parcialmente aprovadas
Emenda n' 1
(PLS !93189)

Essa emenda propõe se colha a impressão
digital da mãe e do recém-nascido, desprew
zando a impressão plantar deste último.
Inobstante a utilidade da impressão digital
da mães, cremos imprescindível a plantar do
recém-nascido. Assim, acolhemos a sugestão
no que tange à impressão digital do recémnascido, alterando o inciso II do art. 10 da
seguinte forma:

"Art. io

............................... _..

I I - identificar o recém-naS<:ido mediante o regiStro de sua ImPreSsãc) planw
tar e digital e da impressão digital de
sua mãe sem prejuízo de outras formas
~ _,_ ncmn_a!i?adas pela autoridade compew
tente."
Aprovada, em parte, a emenda.

N•ll
A emenda propõe nova redação para o art.
85, suprimindo-lhe alguns incisos e aditando-lhe outros, com viStas à redução de atividades-meio através, inclusive, da eliminação
de conselhos de defesa da criança e do adolescente.
_Concordamos com a redução -das ativida.des-meio, mas discordamos da_ eliminação de
.conselhos porquanto essa medida desfiguraria o Estatuto.
A proposição foi, assiin; parcialmente
atendida nos termos da Emenda n9 12.
Pela aprovação, em parte.

propondo a elevação de seu limite inferior
.N'19
de 2 para 4 anos de reclusão.
O relator parcial manifestou-se favoravelA emenda propõe a supressão total dos
mente à emenda.
· arts. 130 a 15<,) e 1~2 ;!164-, atravé!i dos quais
se criam conselhos tutelares no âmbito da
A proposta tem em yista que o artigo trata
de seqüestro de pessoa e que esse crime faz
organização judici~ria: sob a alegação de inspressupor várias outras formas de violência,
constitucionalidade.__
praticadas ou indiretamente contra indivíduo
Para evitar a inconstitucionalidade basta
seqúestrado e seus familiares.
não sejam criaQas no âmbito da organização
A proposta é procedente. Acompanho o
judiciária - mas fora dela - e lhes retire
parecer do relator parcial para manifestar-me
o poder judicante ora previsto nO projeto de
pela aprovação da emenda.
lei.
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Assim, acolhemos as propostas constantes

da Subemenda n9 1 à Emenda n~ 19, apresentada pelo Sub-Relator, Senador Louremberg
Nunes Rocha, na forma adiante transcrita,
mantidos os arts. 162 e 163 e suprimido in
totomo art. 164, acolhidos, sobre este último,
os argumentos de inconstituciorialidade:
"Subemenda n' 1 à Emenda n9 19
1) No art. 130, acrescente-se a expressão
"não jurisdicional" entre as palavras "autonômo" e "tendo''.
2) No art. 131, I, acrescente-se a palavra
"direito" entre as palavras "nas áreas de"
e "educação".
3) No art. 132, datnovaredação aos itens
I a III, nestes termos:
·
I- reconhecida idoneidade moral;
II -idade superior a 21 (vinte e um) anos;
III-pelo menos 2 (dois) anos de efetivo
exercício ·na profiSSão ou ativídade;
••••••••,.••••••••••••""''"""'"'",..._,..,~~••••••u•••••••

4) No art. 135, VII, suprimir a expressão
"ou pelo Ministério Público".
5) Substituir o- título do Capftulo Vl Dos Vencimentos- para "Da Retribuição".
6) Substituir a palavra "remuneração"
por "pagamento" nos arts. 138, § 2", e 145,
caput, §§ 2" e 3" ·
7) No art. 145, § 1", açrescentar, in f"me,
a expressã-o "ou emprego".
8) No art. 152, caput, acrescentar, entre
as palavras "adolescente" e "ao Ministério
Público'', a expressão ..à Defensaria Pública".
9) Suprimi{ ó § 19 do art. 152, transformando-:Se o § 2~" em parágrafo Unico.
10) Dar ao art. 156 a seguinte redação,
suprimindo-se os §§ 1~ e 2~':
"Art. 156. os Estados e o Distrito
Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciári.o estabelecer sua proporcionalidade Por número de habitantes, d_otá-las de infra-estrutura e dispor snbre o atendimento,
inclusive em plantões."

III -Emendas Rejeitadas
Emenda n~ 2
, A Emenda n? 2 dá nova redação ao art.
35 do PLS 193/89, determinando que, ao invés de estimular o institUto da guarda através
de assistência jurídica, incentivos fiscais e.
subsídios, o po~er público conceda mensalmente, "por intermédio das entidades governamentais de atendimento, um salário mínimo· per capita à familia que acolhe'r, sob a
forma de guarda, criança ou adolescente órfão ou abandonado".
Recebeu parecer favorável do Relator ParM
cial, Senador Wilson Martins, que conSiderou
a proposta oportuna e objetiVa, por pOssibiM
litar o acolhimento da criança orfã ou abandonada na sua própria c:omunidade, quC,
muitos vezes, quer ajudar e não tem recursos
fin4nceiros para fazêMlo.
Entretanto, não nos parece conveniente
ilütitucionalizar a medida, que poderia dar
mitgem '! abusos de toda ordem. Ademais!

os juízes de menores já constum'am determinar a concessão de um salário mínimo inM
clusive para a própria família do menor,' em
casos de extrema necessidade e por tempo
.
limitado.
Por esta razão somos pela rejeição da
emenda.

N•6
A e;nenda n9 6. propõe a supressão do

Câ~

potdo àrt. 72' e a transformação de seu parágrafo único em dispositivO autonômo, com
vista ao enxugamento do texto.
O parecer conclui pela rejeição da emenda
e, pois, pela rrianutenção do capnt do citado
artigo, que trata do acesso do público infantajuvenil "às diversões e espetáculos públicos
classificados como adequados para sua faixa
etária".
Pela rejeição.
IY- Emendas frejudicadas
Emend8-ni>4
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pares, manifestamo_~nos pela aprovação do
de n~ 193, de 1989, com as alterações propostas neste parecer ficando. portanto, prejudicados os Projetas de Lei n!>S 255 e 279, de
1989.
....
É o parecer.
Sala_ das Sessões, 20 de março de 1990.
---Senador Nabor Júnior, Presidente - Senador Francisco Rollemberg, Relator - Senador Wilson Martins Senador Antonio Luiz
Maia - Senador Meira Filho - Senador
Louremberg Nunes Rocha - Senador Pompeu de Sousa.
O SR, PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-O Expediente lido vai ã publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimentos que serão li..dos pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos os Seguintes
· REQUERIMENTO N• 52, DE 1990

Nos term<j)S do disposto no art. 216 do RegiA. "i~inenda n9 4 dá nova redaç8o ao art. mento Interno do Senado Federal, combinado como previsto nO art. 50,-§ 29, da Cons~
57: Suprime o planejamento familiar dos ensitituição Federal, requeiro sejam encaminbanarllentos a serem ministrados nas escolas de
cl~s ao Ministro das Minas e Emergia, as seM
primeiro e segundo graus, e inclui noções soguintes solicitações de informações:
..
bre normas de trânsito.
l-informações mensais·;- nos- últimos 5
A Emendã fOlCOnsiderad3 prejUdiCada em
(cinco) anos, inclusive as refererites aos dados
face da aprovaç~o da Emenda n~' 3, que supridisponíveis para o ano em curso, sob(e a_came o referido artigo, por se tratar de matéria
pacidade produtiva instalada de álcool, ania ser disciplinada na lei de diretrizes e bases
dro e hidratado, a sua prQdução efetiva e
da educação nacional.
o seu nível de consumo;
Pela prejudicialidade.
2- infOflmiÇõi:s mensais,~para- oS-ãDOi;"-de
N• 23
1988, 1989 e disponíveis para 1990, sobre a
Esta emenda propõe a supressão dos arts.
produção da indústria automobilística e a par162.e 163 do PLS n• 193, de 1989,
·
ticipação dos carros a álcool nesta produção;
A supressão foi iejeitada através do p3re3 -valores absolutos de consumo de álccr à Emenda nP19, do que resultou prejudicool anid~o, nos últimos 3 (três) anos e. sua
cada a emenda sqb exame.
participaçãq na miStura ã -g~solina;
.
4- mensuração, para os últimos 2 {dois)
Conclusão
anos, do efeito do incrementO das- exporta15. As alterações propostas ao corPo do
ções de açúcar sobre a disponibilidade interna
PLS 193, de 1989, pelos Srs. Relatores Parde álcool hidratado; enumeração e avaliação
ciais, Senadores Wilson Martins e Louremdas providências tomadas com vista a miniberg Nunes Rocha, e por mim próprio objetimizar possíveis problemas detectados;
va~, sobretudo, reduzir as atividades-meio,
5 -como se procis1fa, num plano norma- •
de modo que os recursos destinados ao atenM
dimento da criança e dq adolescente não se- · tivo, a artiq.~lação entre os .órgãos que autorizam as exportações de açúCar e o Conselho
jam dispersos, pulverizados em milhares de
Nacft>nal do Petróleo;
atividades acessóriás. Isso contraria, funda6 -evolução da prpdutividade e dos cusmentalmente, o próprio eSPírito da Cortstitos de produção do álcool nos últim0s2 (dois)
tuiçáo, orientado no sentido de assegurar a
anos; dados sobre a produção, a produtiviassistência e- proteçáO -devidas a milhares de
dade e a área de plantio da canaMdi-açócar,
criança e adolescentes carentes e abandonanas. Ultimas safras, destacando, inclusive, a
dos existentes enl nosso País, situa.Çáó que
proporção entre plantio próprio das usinas
configura -uma--Chaga social, que denigre os
e de seus fornecedores;
nossos foros de naçãO civilizada, e que cum7 - dados sobre o fornecimento médio de
pre erradicar.
·
álcool pelo -Conselho Nacional de Petróleo
Concordamos com o Senador Wilson Maràs distribuidoras, nos anos de 1988, 1989
tins que a solução do problema do menor
199.0;
está Visceralmente ligada à do problema edu8 -informações sob~ os. estoques de pascacional.
sagens de álcool, anidro e hidratado, no fl.m
O Estatuto mostrou-Se mais abrangente
dos anos- safras 87/88 a 89/90;
que os demais projetas de lei sobre a matéria
9 -estimativas das perdas da produção de
e mereceu preferência quase unânime da soá~l pela antecipação da safra passada.
ciedade. Apenas esse projeto recebeu emenPor fim, esclarecemos que as informações
das.• ·.sobre as quais já iainitimos parecer.
solicitadas, na medida do possível, devam ser
Por essas ·razões, ao submeter os projetos
regionalizadas, segundo os critérios do IAA.
de lei sob exame nesta Comissão aos ilustres

e
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Just,iflcac;ão
A crise de abastecimento de álcool se faz
presente em todo o País, com "previsões"
de aguçamento, e mesn1o de sua ocorrência
em períodos de entresafra de anos futuros,
com graves prejuízos para a sociedade como
um todo.
Apes3r da crise, é completa a falta de infor-

mações-sobre as suas causas, ocorrendo, mesmo, a veiculação de informaç6es "desencontradas", que prestam sim para ensejar a desorganização -e as-possibilidades de especulações no setor, provocando "escassez artificial".
O pleno exercício da função fiscalizadora

do Congresso Nacional exige a mais completa
transparência acerca dos reais fatores intervenientes na atual crise do abastecimento de
álcool. É neste contexto que se insere o presente requerimento de informações.
· Brasília, 22 de março de 1990. - Nelson
Wedekin ,PDT- se
(A ComiSsiió Diretora)

REQUERIMENTO N• 53, DEl990
Nos termos do disposto ito art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o previsto no art. 50, § 29 , da Conitituição Federal, requeirO" seja encaminhado
ao Ministro da Fazenda, as seguintes solicitações de infonnações:
_ __
1 -llúormações referentes á execução orçamentária, nos últimos 5 (cinCo) anos, com
destaque para os dados relativos às seguintes
categorias de despesas:
a) Despesas correntes
-pessoal e encargos sociais
-juros e encargos da dfvida
-outras despesas correntes
b) Despesas de Capital
-investimentos
-inversões- financeiras
-amortizações da dívidá
-outros
2 - Dados dem~strativos do comportamento das Receitas, totais e dispon(veis, nos
últimos 5 (cinco) imos.
3- Detalhamento da oríiem dos recursos
para 1989 e 1990, pelas seguintes categorias:
-vinculados;
-não vinClllados;
-seguridade social;
-decorrentes de operaçõc::s d~ crédito.
4- lnformaçóes sobre as enii5!ões e resga·
tes de títulos da dívida públka nos últimos
2 (dois) anos, inclusive para a:s'realizadas em
1990, detalhadas a nfvel dos instrumentos
normativos autorizativos e razões justificadoras.
5 -Dados referentes à evolução do estoque da divida pública ~obíliá~a, co;'ll :stimativas para a taxa média de Juros mcrdente,
prazo médio de rolagem, e demais custos associados, explicitando-os.
Justificação
Não roras sáo as vezes que nos deparamos
com previsões "alarmistas" de autoridades•
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governamentais acerca da situação e-conômi-'
e Plancjamento, PI' Zélia Cardoso de Melo,
cc-financeira do tesouro e da Previdência Soinformou que apenas "cerca de 10% dos in~
cial. Raras, porém, sáo as constatações de
vestidores foram penalizados.".
.
acerto de tais previsões._ Tais discrepâncias
O CongressO Nacion~l, a quem cumpre,
têm-se acentuado mais recentemente, com
agora, o dever de se manifestar a respeito
a aceleraç-ão do processo inflacionário.
da referida medida provisória. precisa ter coEntretanto, o qu-e há de grave, nessa situa-. nhecimento_ dos elementos motiVadores dessa
decisão do Poder Executívo.
ção, é á percepção de que tais ocorrências
não são neutras do ponto de vista do impacto
Embora tenha a Ministra o prazO constitueconómico que provocam; ao contrário, gecional di trintii dias para responder ao preralmente estão associadas à implementação
sente pedido, esperamos_que Sua ~xcelência
de medidas concretas, tanto ao nível das próse manifeste o mais rapidamente possível,
prias autOridades públicas- aumento de jupois também de trinta dias é o período do
ros; emissão de títulos, etc. - , quanto ao
qual dispomos para deliberar sobre-a Medida
nfvel dos agentes privados (remarcações de
Provisória n? 160.
preços; adiamento de investimentos, formaSala das Sessões, 22 de õ;arço de 1990.
ção de estoques_, etc), gerando graves prejuí-Senador Márcio L11cerda.
zos pára a socieda~e como um todo.
(Ã Comissão Diretora)
O pleno exercício da função fiscalizadora
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
do Congresso Nacional, constitucionalmente
- Os requerimentos lidos vão ao e:tame da
atribufda, requer uma permanente vigilência
Mesa. (Pausa.)
dos atos e omissões do Executivo, para o
que se faz necessário, :rriuitas vezes, pedidos - · Sobre a mesa, ofício que_ será lido pelo ·
- - Sr. 19 Secretário.
de informações e esclarecimento, como o que
É lido o seguinte.
agora solicitamos.
Brasflia 22 de março de 1990. - Nelson
OF. n• 428/LPDTi90
Wedekin- ·
Brasília, 21 de março de 1990
(À Comissão Diretora.).

Senhor Senador,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que como Líder do Partido Democrá__ Cqni respaldo no § 29 do artigo 50 da Cons- _ tico trabalhista- PDT, nesta Alta Casa, intituição féderal, combinado com o disposto
dico os Senadores Maurfcio Corrêa e Nelson
no artigo 216 do Regimento Interno do SenaWedekin como Vice-Uderes.
do Federal, requeiro seja encaminhado à
Sem mais, renovo meus protestos de_ estima
Exm• Sr" Ministra dei Economia, Fazenda e
e consideração.
Planejamento; D~ Zélia Maria Caidoso de
Senador Mário Maia,Líder do PDT.
Melo, Pedido de Informação nos seguintes
O
SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
termos:
-O expediente lido vai á publicação. '(Pau19) Qual a quantidade de;: cadernetas de
sa.)
poupança· existente ria rede bancária estatal
Há oradores inscritos.
e privada?
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
2~) QUãi o montante deposítado em todas
Chave!.
elas? .
3Y) Qual o_ percentual dessas contas nas seO SR. LEITE CHAVES PRONUNguintes faixas de depósitos: a) até NCz$
CIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À.
50.000,00 (dnqüent~ mil cruzados novos); b)
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUNCz$ SO,OOl.OQ (cinqüentamil e um cruzados
BLICADO POSTERIORMENTE.
novos); até NCz$ 100.000,00 (cem mil cruzaDurante o discurso do Sr. Leite Chados novos); c) de NCz$ 100.001,1XY (cem mil
ves, o Sr. Pompeu de Sousa,_~ Se.cre·
e um cruzados novos) até NCz$ 250.000,00
tário, deixa a cadeira da presidênciO, que
(duzentos e cinqüenta mil cruZados_ novos);
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pred) de NCz$ 250.001,00 (duzentos e cinqüenta
sidente.
mil e um cruzados novos) até NCz$
biúanfe o discUr$Q do- Sr. Leite Cha(500._000:00 {quinhtbritos mil cruzadOs novõs);
ves, o Sr. Nelson Carn~iro, Presidente,
de NCz$ 500.001,00 (quinhentos mil e um
deixa a cadiira da presidência, que é ocu~
cruzado_s_novos) __até NCz$ l.Q09.000,00 (um
pada pelo Sr. Ponpeu de Sousa, 3~ Secrenlilhão-dc!-cruzados novos); f) acima de NCz$
tório.1.000.000,00 (um milhão de cru.zados no.vos). _
({SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Justificação
;....:..-A inscrição de V. Ex' será feita para qual-A in'du~ãÕ da caderneta de poupança no quer sessão. Entretanto, o seu tempo não
rol daS aplícaçõe~ financeiras alcanç~d~ pela poderá durar duas horas, como hoje, quando
Medida Provisória nY 160, de 15-3-1990, sur- era de vinte minutos.
preendeu a própria nação. Afinâl, Seg1.!n~o
O Sr. Jarbas Passarinho __-:_Sr. Presidente.
dados não oficiais, o número de contas exJ.sténtes_._nessa modalidade de investimento su- peço a palavra para uma questã~ de ordem.
pera a casa de 60 milhões.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu 4e Sousa)
A despeito disso, em entrevista â imprensa, - Concedo a palavra ao nobre Senador Jara titular do Ministério da Economia, fazenda bas Passarinho.
REQUERIMENTO N• 54, DE l<ml
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O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS -

PA. Para questão de ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, espero que o Sr. Presidente não se deixe levar pela adrena.liJil que
o está contaminando, diante do discurs~ brilh~~

do

~enador

Leite Cha'Ves.

A minha questão de ordem prende-se ao
que a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania aprovou um projeto de lei que tive
a honra de apresentar ao Senado no dia 16
de fevereiro. Paralelamente; a Câmara dos
Deputados trabalhou um projeto de autoria
do Deputado Ney Lopes, com a coordenação
do Deputado Nelson Jobim. Mais depressa
do que o .Senado, a Câmara dos Deputados
se compõe e envíou para cá o projeto onde
chegou esta semana. Paralelamente, as lide·
ranças locais, inclusive as do PSDB e do
PMDB, pediram urgência pára o projeto que
apresentei. Há um caso sui generis no Regí~
mento, porque, se formos votar a matéria
em regime de urgência, poderemos és{abe·
lecer um princípio de aprovar, aqui, o nosso
projeto e ter que o remeter para a Câmara,
enquanto a Câmara já remeteu o seu prójetó
para o Senado. Assim, eles vão-se cruzar no
tempo e até no espaço.
Em conseqii'ência, lembro V. Ex• o que
diz o regimento sobre tramitação em conjun·
to das propOsições. Porque q Regimento, às
vezes vale, outras vezes, não vale, como, por
exemplo, o Senador Leite Chaves, quando
quer falar por duas horas, acha que a exigén·
cia regimental é demasiada. Peço a V. Ex'
que preste atenção ao art. 258 do Regimento
que diz:

á

"Havendo, em curso no Senado, dois
ou mais projetes regulando a mesma nta·
téria, é lícito promover sua tramitação
em conjunto, mêdiante deliberação _do
Plenário a requerimento de qualquer co·
missão ou Senador."
A Comissão de constituição, Justiça e Cidadania acaba de aprovar o parecer do Senador Francisco Rollemberg. Assim, a minha
oolicitação à Mesa e, se necessário, através

de req_u_erimento ou de decisão do---rlenário,
6 que se faça o apensamento de uma proposição com a outra. A Câmara não será preju·
dica da porque o art. 260 do Regímento diz:.

"Na tramitação em conjunto, serão
obedecidas as s~gu~te~ normas:
1- ao processo do projeto que deva
ter precedência serão apenas os sem in·
corporação, os dos demais;
2 - terá precedência:
O Projeto da Câmara sobre Q do. Sena~
do."
Então, a Câmara não pode nem dizer que
está sendo prejudica-ela pela votação em cará·
ter de urgência, porque ela vai-se beneficiar
duas vezes. O projeto dela entra em regime
de urgê.ncia e, além de entrar em regime de
urgência, tem precedência sobre nós.
Pediria a V. Ex~ que, com a inteligência
que Deus lhe deu e da qual não se queixa,

ao contrário; cultiva, desse uma solução à
minha questã_o de ~rdem k;vantada.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SÕusa)
-Nobre Senador Jarbas Passarinho, a questão de ordem de V. Ex• é da. mais alta relevância e procedência. Entretanto, o Presidente eventual dos trabalhos teve apenas a
informação do Presidente efetivo sobre esse
apensamento e não teve conh_ecimentp do desenvolvimento do assunto. Portanto, desd.e
já se compromete com V. Ex• a levar ao Presidente efetivo, o nobre SenaQor N~lson Carneiro, o assunto que, volto a dizer, é da mais
alta importância. e urgéncia.
O Sr. Mauro BenevidEiS --Sr: Presidente,
peço a p3IaVra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre $enador Mauro BenevideS. -O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para esclarecimento.- Sem revisão do
oràdor .) -Sr. Presidente, apenas para aditar
à intervenção do Sena_dor JQ.rbas Passarinho~
a informação de qu_e a Comissão de Constituição Justiça e Cidadania já se manifestou
pela tramitaçãO" conJurita, acõlhendo, à unanimidade, um requerimento encabeçado por
mim, na sessão reaiízada âs 10 horas de hoje.
Permito-me solicitar, neste instante, e através de V. Ex• ao eminente. Sc.m;;lc\or Nelson
Carneiro, que a própria Mesa coordene as
Lidef3.nças partidárias, com a riiaíor urgência, para que, improrrogavelmente, até terçafeira, quarido há uma âfluência ainda maior,
a este pienáriõ, dos Srs. Senadores. tenhamos
condições de realizar, em uma sessão ordinária ou em uma sessão extraordinária, a apreciação d9s dois projetas_-:- _o do_Se;naQor Jarbas Passarinho, já com a manifestação da Comissão de Constiktição, Justiça e Cidadania,
e -o da Câmara. dos Deputados, já coni a manifestação daquela outra Casa -do Congresso.
Digo mais a V. Ex•, nobre Senador Pompeu--de Sousa: nós Senadores, estamos. em
uma posição inte-iramente desconfortável,
porque os Srs. Deputados estão info'rm:indo
à Naçáo inteira, às Lideranças políticas, que
d~sejam pleitear mandato eletívo, que os Srs.
Deputados já cumpriram. ó dever, p<>is já
apreciaram a proposição e já a remeteram
para apreciação no Senado Federal.
'
Veja V. Ex• que o prazo, tanto no projeto
do Senador Jarbas Passarinho, quanto no
projeto da Câmara dos Deputados, é de 2
de abril, e o Poder Executivo terá que dispor
de 15 dias úteiS -para Saridonar ou vetar a
proposição. Estamos diante de um prazo que
se exaprirá imediatamente, sem que o Senado
se compenetre dessa sua imensa réSponsa_bilidade.
O apelo que dirijóa V. E~ e ao Presi~ente
Nelson Carneiro é Jil.O Sentido de que, CODl
a coo-ordenação da própria Mesa, as Lideranças convoqu,em os seus liderad_o_s para, até
terça-feira, o Senado decidir sobre essa im·
portante proposição.
O SR- PRESIDm'ITE (Pompeu de Sousa)
- O ocupante eventual da Presid!ncia toli..
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dariza-se com V. Ex~ nessa posição, da maior
procedência, e empenhar-se-á para que isso
aconteça, de vez que terça-feira é o primeiro
dia de sessão em que poderemoS deliberar.

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra a V. Ex•
.

-

-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
- BA. Pela ordem. Sem revisão do _orador.)
-Sr. Presidente, apenas para fazer uma retificação na colocação c;l.o p.obre Colega Mall(o
Benevides.
O Senado não pode ser responsabilizado
por nenhum atraso. Essa preocupação que
existe de se votar, aqui, a "toque de caixa",
eu não a entendo, porque demoram a solucionaras problemas de lá, e quando chega aqui~
não podemO$ modificar nada, para não ter
que voltar à Câmara, por causa de algUma
emenda efetivada nesta Casa. Não é es.te o
caminho certo, Se o Exe.cutivo tem 15 dias
para examinar se vai ou não vetar? Por que
aqui não temos o prazo necessárío para examinar os dois projetas? A prOposta dO Seriador Jarbas Passarinho, no meu entendimento, pelo menos, é muito superior à que veio
da Câmara, muito melhor, muito- mais bem
colocada.
Então, vamos examinar, vámos discutires"sa questão. Agora, ficar responsabilizando
o Senado por aquilo de que não tem culpa ...
Quantos projetó-s aqui votamos, apreciamos, enviamos à Câmara e nenhuma das propostas que _têm início no Senado são ali votadas!
Não quero entrar em choque, em confronto com. a Cãmara; apenas náo quero que
se coloque a responsabílídade sobre os Srs.
Senadores, que não têm nenhuma responsabilidade. A Comissão_ de Constituição, Justiça e· Cidadania, na primeira reunião que
realizou, hoje, já determinou, por proposta
até do Senador Mauro Benevides, tivesse andamento conjunto, em plenário, e já foi solicitada urgência para a votação das duas xnatérias. Então, qual é a responsabilidade do Se-nado?
Era o 9ue desejava dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo- a· palavra ao nobre Senador Cid
Sabóia .de G~l@.o.
O SR. CID SABÓIA llE CARVALHO
(PMDB- CE. Pela ordem.)- Sr. Presidente, atento áo que falaram os Senadores
Jarbas Passarinho, Mauro Benevides e Juta~
hy Magalhães, venho ã lide exatamente para
trazer alguns esclarecimentos.
Apressei-z:D.e, hoje, na pauta da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, solici·
tando aos meus Companheiros de Comissão
o exame imediato do projeto de lei -de autoria

do nobre Senador Jarbas Passarinho. E quanto assim procedi, tanto estava atentoáos problemas formais desta Casa, como tambéll!_
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aos problemas de méritos de uma futura legis~
lação nacional.

SabemOs como a Câmara Federal é ine-

quieta e casufstica nessas m.-atérlãs: SabemOS. E há um certo risco quando aprovamos, com
essa urgência toda, as matérias sobre assuntos
de tão larga importância.
Como havia requerimento de urgência pa-

ra o projeto do Senador Jarbas Passarinho,
o fato de a Comissão dar o parecer de imediato já abreviou o procedimento· de Plená-

rio, quaildo teria a Presidência da Casa de
designar um dos Relatores da COmissãO para
falar por ela e às pressas. E como o Senador

Francisco Rollemberg, de há muito, vinha
estudando a matéria, era a pessoa mais adequada para proferir o magnífico parecer que

hoje foi lido e aprovado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Quero dizer a V. Ex• que os dois projetes,
naturalmente, tramit~rão em conjuntQ !leste_
plenário, porqúe isto foi requerido pelo Senador Mauro Benevides e esse requerimento
foi assumido pela própria Comissão que, com
o mesmo propósito se dirigiu à Mesa pedindo
que, em conjunto, houvesse o exame das duas
proposituras.

O que me preocupa, Sr. Presidente, é que
os dois projetas são absolutamente diversos.
Eles enfocam a mesma matéria, rllas·sob ângulos bem diversos. A maior prudência está
na propositura do Senador Jarbas Passarinho. Acho que nós podemos até recusar o
projeto da Cânlara e enviar à Obmira o projeto· do Senado. O problema, no entanto, é
de prazo. Se emendarmos o projeto da Câmara, de qualquer maneira ele volta: à Câmara
Federal, se não o emendarmos, vêm algumas
coisas que não devem constar da legislação
nacional, principalmente agora, quando Sua
Excelência o Senhor Presidente da República
investe para aplicar, através de medidas provisórias, ~azões do príncipe, razões imperiais
muito nuus que razões presidenciais; nós estamos--recebendo uma série de instrumentos
autoritários. E há um certo a-utoritarismo na
propositura advinda da Câmara Federal.
Seria uma lástima, Sr. Presidente, que, depois de _tantos e tantos anos de luta pel~ de, mocraC13, nós nos víssemos voltando àqueles
momentos do maior autoritarismo, desta feita com um Presidente civil, e o autoritarismo
·consumado pelas Casas civis e dt? Çongresso
Nacional: a Câmara Alta e a Câmara Baixa.
Por isso, advirto, para que náo estejamos
tão fáceis ao autoritarismo que vem sendo
defendido, neste País, por pessoas que sem,Pre se confessaram democratas e que, agora,
estão cedendo em todos_ os limite~, porque
não acredito, Sr. Presidente, em democracia
com inconstitucionalidade, nãO acredito êm
democracia com autoritarismo, só acredíto
em democracia com o poV'õ em liberdade._
Então, fica esse esclarecime_n.to para V.
~.do procedimento da Comissão- de Constituição, Justiça e Cidadania, que,- antes de
mais n~ quis valorizar a peSsoa magnífica,
magnânima do Senador Jarbas Passarinho e
a ~eleza, a profundidade de sua propositufa.

Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente.
O Sr. Leite Chaves ~Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
ó Sr. Jãmn Hâddad- Sr. Presidente, ~u
havia solicitado a palavra antes, mas se o
nobre Senador Leite Chaves, que hoje ainda
não fez uso da palavra, desejar falar na minha
frente ...
O Sr. Leite Chaves- A minha é uma questão de ordem, Sr. Prer.idente.
O SR. PRESJDENTE (Pompeu de Sousa)
- U_ma questão de ordem ~:?revíssima, porque Já são_ 12 horas e 17 minutos e temos
de passar à Oidem do Dia, afinal.
Tem a palavra o nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITECHÀVES (PMDB- PR.
Para q•Jestão de ordem.) -Sr. Presidente,
Srs. Se~ad_oç_e~. quero_ dar uma explicação ao
Senad<?: tenho em mãos o projeto da Câmara
sobrcJncJ_egibilidade, ele estabelece o prazo
de 6 meses para Secretário e Ministros se.
desin_compatibilizarem. Esse prazo termina
no próximo dia 3 de abril. Se não aprovarmo-s~ com ·a-urgência devida, mesmo que seja
. aprovado depois, essas pessoas poderão candidatar-se às vésperas da eleição,
O projeto anterior chegou sob prazo, no
Senado,_ da vez passada, quando não tínha~
mos condições de votar, tivemos dificuldade
na eleição. ~ntão, acho que, se .!:touver pre~
juízo para o pfojeto do nobre Senador Jarbas
Passarinho 1 S. ~x~ _que indique, no caso. 0
s1,1porte, e nós, então,_o emendaríamos, colo~
cando os melhores blgb-ligbts do projeto de
S. Ex•, porque, do contrário, o Senado ficará
com dificuldade em relação ao TSE ãs próximas eleições.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (PomP.,u de Sousa)
-Concedo a palavra ·ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para
questão de ordem.) ~-Sr. Presidente, acho.
que o assuilto~em tela é extremamente preocupante para todos nós. Sabemos que o Tribunal Superior Eleitoral tem o poder até de
legislar, diante da falta de legislação emanada
d? Congresso Nacional e, há poucos dias,
VImos um exemplo; o TSE resolveu que aque·
, Ia hora diária dos Partidos fosse transformada
em duas meia hora, e outras providências
tomou, ano paSsado, também em razão da
:_falta de medida disciplinadora, quanto ao
processo eleitoral. Repito: este assunto é rélevante e urgente - há de ser a primeira
matéria a ser votada na próxíma semana, porque o nobre Senador Mauro Benevides con~
·versava comigo e aludia, como fez no seu"
proDU.ilciãmênto, que o Presidente ainda terá
tempo para vetar ou aprovar _o projeto. Mas
não C só esse prazo, nobre Senador, porque.
se sair um substitutivo ou_ se for emendado ·
o projeto que veio da Câmara e que tranútará
juntamente com o do nobre Senador Jarbas
Passarinho, voltará aquela proposição ã Câmara e, ainda, terá que ser aproyada P~.:-

ser remetida, posteriormente, à sanção p!esidencial.
Tudo isto mostra que esta matéria é urgente, e espero que todos os Uderes convoquem
suas Bancadas para votarmos no início da
próxima semana.
O SR. PRESlpENTE (Pompeu de Sousa)
-De:vo lembrar ao Plenário que, na sessão
de hoje do _Congresso Nacional, convocada
para às 14 horas_ e. ~O minutos, a matéria será
votada iniciãlriiente pelo Senado. Portanto,
faço um apelo a que todos _os presentes lá
compareçam e dêem o núniero devido. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimentos que seráo-lidos pe_lo ~~~19 ~~~_tário._ 0_ .~
~São lidos--os seguint~s
•

REQUERIMENTO N• 55, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c, do Regimento Interno, para
o Projeto de Lei do Senado n~ 103, de 1989
de autoria do Senador ij.oberto Campos-;qu~
estabelece medidas de flexibilização do mercado de trabalho, para evitar o desemprego.
Sala das Sessõe-s, 22 de março de 1990.
-Marco Mllclel - Roberto Campos - Fer-·
nando Henrique Cardoso - Ronan Tito.
REQUERIMENTO N• 56, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do_ art.
336, alínea c, do Regimento Interno, para
o Projeto de Lei do Distrito Federal n912f90
de 1990, que dispõe sobre a reversão de servi~
dor para o cargo de Professor da Carreira
Magistério Público do Distrito Federal, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, 20 de março de 1990.
· - Ronan Tito, Marco Maciel - Fernando
Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouSa)
-Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do ait. 345, II,
do Regimento Interno. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
·
pelo Sr. 1' Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 57, DE 1990
Nos termo:s do art. 258_, do Regimento Interno. a co-reqtiér tenham tramitação em
conjunto os seguintes projetas:
Projeto de Lei da Câmara n9 3, de 1990 ··
- Complementar.
Projeto de Lei do Senado n9 4, de 1990
- Complementar.
Sala das Sessões, ~22 de março de 1990.
-ClciSab<lladeCorvalho- WllooaMardDs
·- Afonso Ar1nos - Jutaloy Maplhães MdraFllbo- CioqaRodripes- João Cal·

·_..:Mauro-rides- CorlosPatrodakl
-

Fnmdsco Rollemberg -

·cena.

.

H•mberto L•·

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
peJo Sr. 19 Secretário.

t .. É lido o seguinte
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REQUERIMENTO N• 58, DE 1990
Requeiro ·nos termos dó § 2~' do art, 50
da Constituição Federal, combinado com o
art. 216 do Regimento Interno, seja enviado
à Excelentíssima Senhora Ministra da Econo~
mia, Fazenda e Planejamento, Proft Zélia

Cardoso de Mello, pedido de informação solicitando:

-o movimento do mercado financeiro,
constando o fluxo das aplicações acima de

Cr$ 500.000,00 (quinhentos míl) cruzados novos, no período de 15 de fevereiro a 15 de
março do corrente ano (Pessoas Físicas e Jurídicas);

-discriminação dos montantes dos depósitos à vista nos bancos e em caderneta de
poupança correspondente aos saldos até Cz$

50.000,00 (cinqüertta mil) e até Cz$
200.000,00 (duzentos mil) cruzados novos;
-os parâmetros que conduziram à decisão
de se estabelecer os limites de conversão de
cruzados novos em cruzeiros de que trata a
medida provisória o? 168.
Justificação
Conforme dispo_sto na Constituição Federal em seu art. 62 e em cumprimento à Resolução no 1, de 1989-CN, o Poder Legislativo
encontra-se empenhado, neste especial momento da história econômica-- e política do
País, em apreciar o-conjunto de medidas económicas e administrativas encaminhado pelo
Senhor Presidente da República, através de
Medidas Provis_óriãs, ao Congresso Nacional.
ObjetiVando conferir o necessário grau de
segurança ao pro-cesso decisório que irá definir o destino das medidas propostas, mediante a formação de um juízo crítico compatível
com o alcance das proposições, é que ent:.endemo_s ser imprescindível o acesso às inform-ações básicas que serviram de referência à formulação -dos pontos centrais do Plano.
Conhecer os critérios que formalizaram as
hipóteses de trabalho, bem como os princi, pais parâmetros que determinaram a sua consistêncfa coD.Stitui-Se em- reqüisitólndispensável para a justa compreensão da matéria.
1 Afinal, é deste conhecimento que será possível delimitar a margein de manobra na qual
os congressistas poderá se mover durante a
fase das emendas de forma a resguardar-lhe
a consistência interna e, ao mesmo tempo,
os interesses da população- brasileira quanto
à proporcionalidade do rateio do custo social
do modelo.
Sala das Sessões, 22 de março de 1990.
-Humberto Lucena.

(À Comissão Diretora)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O requerimento lido vai ao exame da Mesa.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobr~ Senador.Jamil
Haddad.
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Art. 79 6 presidente do TribUnal poderá
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela
delegar à autoridade judicíári.a o cumprimenordem.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
to dos atos de notificação das partes, concio nobre Secretário fez a leitUra do requeriliação e inStrução.
mento de informação do nobre Senador
Parágrafo único. Os autos sefá:o devolvidos
Humberto Lucena, que me parece calcado
no meu, anterior, inclusive no montante de · ao Tribunal no prazo de 48 horas:
a) da audiência em que as partes conciSOO mil cruzados novos, o__ que me fez pensar
liarem;
que os dois se poderiam transformar num
b) da realização das provas requeridas e
único requerimento de informação a ser,enaudiência e encerramento da instrução.
viado ao MinistériO da Economia.
Art 89 O Ministério Público e as partes
Aproveito o momêrito, Sr. Presidente, padeverão fazer-se presentes na audiência por
ra solicíta_r ã_ Mesa a indicação do motivo pelo
-seus representa_ntes legais.
qual ainda não foi submetido ao-Plen~o.o
Art. 9~ Na audiência, fruStrada- a concimeu requerimento sobre a presença da Mmtsliação, seguir-se-á a instrução.
tra da Economia nesta Casa, conforme requeArt. 10. Havendo acordo, será lavrado
rimento de minha autoria.
o respectivo termo que terá a mesma eficácia
da decisão normativa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Art. 11. Não havendo ou encerrada a
- O Presidente em exercício procurará resinstrução, os autos serão encaminhados para
ponder à segunda questão de V. Ex• Quanto
julgamento, que deverá ocorrer dentro de
à primeira, realmente o assunto deve ser ob30 (trinta) dias da dat~ do encerramento da
jeto de consideração comum. (Pausa.)
instrução.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido
Art. 12._ O MiniStério Público do Trabapelo Sr. 1~ Secretário.
lho poderá se manifestar oralmente na sessão
É lido o seguinte
do julgamento.
ArL 13. Da decisão do Tribunal, as partes serão notificadas através de registro posPROJETO DE LEI DO SENADO
. (N• Is; DE 1990)
tal, com franquia, fazendo-se, outrossim, sua
publicação no jornal oficial para a ciência
Dispõe sobre M _nÕI1)laS apl_icáveis a6
dos demais interessado.&..
processo de dissídio coletivo e dá outras
Art. 14. A decisilo do .Tribunal poderá
_·pr-ov~dêiiciás.
- ·
_ser estendida a todos .os trabalhadores repre- O Congresso Nacional decreta:
sentados pelo sindicato _da categoria profisArt. 1~ Nos processos de dissídio cole- sional, no caso do dissídio haver sido instautivo perante a Justiça do Trabalho, que julga- rado apenas para uma parcela desta categorá com plenos poderes normativos, observarria, desde,que:
se-ão os preceitos contidos nesta lei.
a) seja requerido, segundo deliberação haArt. 29 Ao sindicato cabe a defesa dos
vida em Assembléia Geral dos interessados,
iÕ._teresses da categoria, ~ndQ obrigatória sua
no caso de empresas sem representação sindipartidpação nas negociações coletivas de tracal, por ela própria;
balho.
b) a parcela da categorià esteja compreenArt. _3°- A representação para instaurar
dida na mesma jurisdição do Tribunal.
Art. 15._- Não sendo decisão unânime, as
dissídio coletivo constitui prerrogativa exclusiva dos sindicatos, segundo a sua base terripartes poderão interpor embargos infringentorial e direitO -de representação.
tes para o Pleno do próprio Tribunal, limitanParágnifo úriico. Quando não houver sindi- do-se à matéria objeto da divergência.
cato representativo da categoria econômica
Parágrafo únicq. Os embargos serão interou profissional, poderá a instauração do dissípostos no prazo de 8 (oito) dias a contar da
dio coletivo ser realizada pelas Federações
data da publicação da decisão recorrida e tecorrespondentes e, na falta destas, pelas Conrão, exclusivamente, efeito devolutivo, após,
federaçõeS respectivãs, no âmbito de sua re- será intimado o recorrido para, no mesmo
prazo. oferecer contra-razões.
presentaÇãO.
Art. 4? A instauração será promovida
Art: ·16.- As normaS da sentença normamediante petição em tantas vias- quantos fOtiva terão" vigência até que outras sejam estabelecidas ·p-ai" sentença; acordo ou convenção
rem os suscitados. e dirigida ao presidente
do Tribunal, com designação" e endereço dOs
coletiva. ·
interessados e o pedido.
Art.
Ao sindicato representante de
Art. s~ Constitui re_quisitó-iridispensá~~l
categoria profissional é facultado alterar a
data-base da vigência da sentença normativa,
para a instauração do dissídio autorização obsendo a nova aquela ajustada com os empretida para este fim, em Assembléia Geral do
Sindicato, convocada e dé'cidida na forma esgadores ou, em não havendo acordo, a de
tatutári!'!,_ __
-instatifação-do dissídio coletivo.
Art. 18.. _rAs vantagens estabelecidas nas
Art. 6~ Protocolada a petição, o presinormas coletivas constituir-se-ão em direito
dente do Tribu.tial designará a audiência: de
adquirido da categoria profissional, as quais
conciliação dentro do prazo de
(dez) dias,
terão atualizados os valores e só poderão ser
determinando a notificação das partes. Em
audiênciã, ci suscitado poderá apresentar ·a .reduzidas ou suprimidas por convenção ou
. acordo t:oletivo posterior.
sua defesa, após ser proposta a conciliação-.
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Art. 19. Cumpre ao sindicato, como
substituto processual da categoria profissional, exigir o cumprimento da sentença normativa, acordos e convenções Coletivas, não
tendo eficácia a desi~tência, renúncia ou transações individuais.
Parágrafo único. É vedado questionar matéria de fato e de direito fixado na nonna
coletiva.

Art. 20. A presente lei entra em vigm
na data de sua publicação.
Art. 21. Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente o Capítulo IV, do
Título X do Decreto-Lei n~' 5.452, de 1~ de
maio de 1943, bem cop~o o artigo da Lei nP
7.701, de 22 de dezembro de 1988.
Jusüflcação
O presente Projeto de Lei, origin_ário de
sugestão formulada pelo DIAP - Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, tem por objetivo adequar aos dispositivos
da nova ConStitUição Federal, as normas aplicáveis aos processos de dissíduos coletivos
do trabalho, atualmente ainda_regulados pelo
Capítulo IV, Título X, da Consolidação das
Leis do Trabalho.
É preciso, junto com o novo ordenãmento
jurfdico constitucional, nascido mercê de um
novo e mais justo pensamento S6élal, estabelecer, pari passu 1 uma legislação ordinária
que expresse os mesmos sentimentos do legislador ao instituir aqueles dispositivos maio-

res.
Assim, no campo dos dissídios coletivos
do trabalho, é necessário, mantidos os plenos
poderes normativos da Justiça do Trabalho,
estabelecer mecanismos de maior agilidade
e celeridade ao processo de instauração, conciliação e julgamento destes diss!duos, evitando-se que a demora nas decisões tumultue, como hoje ocorre, o relacionamento entre capital e trabalho. Daí a fixação de dife·
rentes prazos· na ptopo'sição, visando evitar
protelação ou demoras inconseqüentes, que
somente perturbam e dificultam o entendimento entre as partes.
No mesmo espírito do texto constitucional,
estipulando-se a·--competência privativa dos
sindicatos, federações e confederações, na
ausência de um ou de outro, para instaurarem
dissídios coletivos, uma vez obtida a indispensável autorização_ da Assembléia Geral do
Sindicato.
No Projeto, faz-se a previsão paia a e;~~:ten
são das decisões aos demais trabalhadores
integrantes da categoria profissional, quando
a instauração do dissldio tenha atingido apenas uma parcela da categoria laboral.
Outro aspecto importante do Projeto é o
que estabelece o direito de recurso das partes,
via embargos .infringentes para ()--~lena do
próprio Tribunal, com efeito, exclusivamente
devolutivo, e desde que a decisão não tenha
sido tomada por unanimidade.
O problema da data~base é também tratado
na proposição, que estabelece a liberdade das
partes em sua alteração, fixando, porém; que
na impossibilidade de O· acordo com os em-

pregadores, ela será a da instauração do dissí~
dio coletiv_o de trabalho.
Yisando, por outro lado, assegurar estabilidade nas condições de trabalho fixadas atravé-S de dissídíos coletivos, o Projeto de lei
conceitua como direitos adquiridos, integran. tes do património laboral, as vantagens oriundas das normas coletivas, que somente perderão sua validade e eficácia por superveniência
de novos dispositivos advindes de sentenças
normativas, acordos ou convenções coletivas
de trabalho.
O Projeto de lei, assim, por tratar adequadamente a matéria, encontra-se apto a receber dos nobres pares o ínestimável apoio à
sua aprovação.
Sala das Sessões, 22 de março de 1990.
-Senador Nelson Wedekin, PDT- SC.
- (À Comissão de AssuÍltos Sociais i:Oinpetêfrcfa terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O proJetá lido será publicado e enviado
às Comissões competentes. (Pausa,)

-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Esgotada a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

LEI DÓ

-PROJETO DE
SENADO
N• 376, DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos do
Art. 336, c, do Regimento ln temo)
DiscUssão, e!n turno único, do Projeto de
Lei do Senado n? 376, de 1989, de autoria
do Senador Mansueto de Lavor, que dispõe
sobre a criação da Fundaçtio Cebrae. e dá
outras providências. (Dependendo de pare~
cer.)
Solicito do nobre Senador Divaldo Suruagy
o parecer da Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL- AL.
Para emüir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o presente substitutivo visa a
adaptar o Projeto de Lei n9 376, de 1989,
às diretrizes baixadas pela Medida Provisória
n~' 1Si, de -15-3-90, que desvincula o -~entro
Brasileiro de Apoio à Pequena e Médta Empresa- Cebrae- da Administração Pública
Federal.
_
Com e(eito, a transformação do Cebfae
eln um Serviço Social Autónomo, a exemplo
do SENAJ/SESI/SENAC e SESC, imprimilhe características definitivas de ~ei:itidade de
direito privado representatiVa- do setor eConómico das microempresas e empresas de pequeno porte, dotadas de recursos oriundos
da própria classe empresarial, como é o cas_o
das organizaçó!!S mencionadas anteriormente.

Vale aduzir que, dessa manei_ra, delegarseMá ã iniciat_iv~ privada a execução das ações
que, de outra forma, teriam de ser executadas
pela própria máquina do Governo no tocante
~política oficial de apoio e fomento às empre-
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sas de pequeno porte, em especial no que

se refere ao resgate do setor informal da economia e à execução de projetas sociais de
elevada repercussão nas classes menos favorecidas.
De par com o objetivo de restringir a ação
do Estado às tarefas relacionadas ã fiscaH~
zação, inCeD.tivo e planejamento, como determina o art. 174 da Constituição, estar-Se-ía
preservando e fortalecendo o funcionamento
de um sistema privado de assistt!ncia e fomento empresarial aos pequenos negócios, montado com enorme esforço e que cObre atualmente todo o território nacional.
Assim, tendo em vista que o art. 3~ da Me~
dida Provisória n~ 151 não estaria avocando
ao Governo as tarefas de execução dos programas de apofo às micrõ e pequenas empresas, em race do dispositivo constitucional pre~
citado e da filosofia e dos propósitos da nova
Administração, seria de relevante interesse
público aproveitar a estrutura existente, porém privatizada, na execução c;l~ referida política, a fim de evitar os elevados custos que,
certamente, resultariam da criação de sistemas oficiais paralelos.
É o parecer, Sr. Presidente.

. SUBSTITUTNO A QUE SE REFERE O RELATOR EM SEU PARECER:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 376, DE !989

Dispõe sobre a criação da Funda~
_çào Cebrae e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Da Constituição e Caracterização
Art. 1" O Poder Executivo instituirá, no
prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta lei, a Fundãção Centro Brasileiro
de Apoio à Microempresa e à Empresa de
Pequeno Porte - Funcebrae. Serviço Social
Autónomo, mediante a transformação da sociedade civil sem fins lucrativos Cebrae.. :Cent:i'o Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa.
§ 1~ A Funcebrae se constituirá em pessoa jurídica de_ direito privado e terá sede
e foro em Brasília - DF prazo de duração
indeterminado e gozará de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
§ 29 A Funcebrae adquirirá personalidade jurfdica a partir da inscrição, no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, do seu ato constitutivo, com o qual serão apresentados o Esta~
tuto e o Decreto que o aprova.
§ 3Y A Funcebrae incorporará o património do Cebrae e absorverá o seu acervo físíco,
técnico, adminiSti:itiVo, econôiDico-financeiro e o seu p~ssoal, subrogando-se em tddos
os seus direitos e obrigações.
·
Art. 2!> A Funcebrae tem a finalidade de
gerar, coordenar e executar programas de
apoio, orientação e fomento das atividades
das Microempresas e Empresas <le Pequeno
E'orte, a nível nacional, e especificamente:
I - exercer atividades, coordenar programas e executar projetas de desenvolvimett~
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e apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, direta e indiretamente;
II -constituir-se em elemento de ligação

entre OrganiSmos Governamentais, inclusive
Estaduais e Entidades Privadas que atuem

no apoio a Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, visando integrar sua ação;
UI - promover a modernização das microempresas e empresas de pequeno porte,
notadamente nas áreas administrativa, econômica, fmanceira, tecnológica, mercado16gica e na de orientação creditícia.
IV- promover o treinamento e o aperfeiçoamento dos dirigentes e do pessoal técnico
e administrativo das microempresas e empresas de pequeno porte;
V- promover a realização de estudos e
pesquisas, objetivando a melhoria da organização e da gestão das microempresas e empresas de pequeno porte;
VI -incentivar e fomentar a cooperação
entre grupos de microempresas e empresas
de pequeno porte, e_ outras formas associativas, de modo a permitir operações em escala
competitiva, quer no mercado interno, quer
no mercado internacional;
VII - íncentivar os artesãos e demais categorias profissionais a se articularem para a
formação de microempresas e empresas de
pequeno porte.
§ 1~ A Funcebrae atuará diretamente ou
através de instituições públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, mediante convênios ou contratos.
§ 2" A Funcebrae poderá gerir e administrar fundos específicos de apoio às microempresas e às empresas de pequeno porte,
mas em nenhum caso realizará operações
próprias de instituições financeiras.

Da Estrutura Administrativa
Art. 39 A estrutura administrativa da
Funcebrae será constituída pelos seguintes
órgãos:
I - Conselho Curador
I I - Diretoria Executiva
lli -Conselho Fiscal.
Art. 4P O Conselho Curador da Funcebrae terá a seguinte composição:
l-um representante do MinistériO da
Economia, Fazenda e Planejamento;
II -um representante do Ministério da
Ação Soci_al;
III - um representante do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social;
IV -um representante dos agentes estaduais de apoio às Micro, Pequenas e Médias
Empresas- CEAGs;
V- um representante das Microempresas
da área da Indústria;
VI -um representante das Microempre~
sas da área do Comércio;
VII -um representante das Microempresas da área de Prestação de Serviços;
VIII - um representante das Empresas de
Pequeno Porte da área da Indústria;
IX -um representante das Empresas de
Pequeno Pôrte da área do Comércio;

X- um representante das Empresas de
Pequeno Porte da área de Prestação de Serviços;
XI - um representante dos empregados
da Funcebrae.
_
.
§ 19 _Os membros do Conselho terão
mandato de 2 (dois) anos. consoante os se~
guintes critérios:
a) os representantes referidos nos incisos
~ II e III ~erão _ciesignados pelo titular do
uçgão a que representarem;
b) o representante referido no inciso IV
será designado pela AssoCiação Brasileira de
Agentes do Cebr~e -_ABACE;
c) os representantes referidos nos incisos
V, VI, VII, VIII, IX, X serão indicados pelas
Associações Representativas de cada uma
das classes ou categorias mencionadas;
d) o representante referido no inciso XI
será indicado pela Associação dos Funcionários da Funcebrae.
§ 29- O Presidente _do Conselho Curador
será eleito pelos respectivos pares com níaridato de 1 (um) ano veQada a reeleição por
2 (dois) períodos subseqüentes.
Art. 5" A Dir~toria Executiva da Funcebrae será constituída de uni ·pre-Sidente e três
Diretores, que terão mandato de 2 (dois)
anos, sendo eleitos pelo Conselho Curador
nas seguintes condições: I - O Presidente e dois dos Diretores serão escolhidos ent~_e pessoas ne_cessariamente
ligadas e atuantes nO~segmento das Microem~
presas e Empresãs
Pf:querto Porte.
I I - Um dos DiietOres Será esColhido de
lista tríplice, indicada através de votação direta pelo corpo técnico da Funcebrae e dos
CEAGs.
§ 1? Ao diretor referido no inciso II, deverá exerce:r .. coorPenação !ias atividades
meio da Entidade.
§ 29 É ve_da<[a a acumulação de c.argo de
Diretor com qualquer outro cargo de Con.selheiro.
Art. _6° __q Co~~selhQ .Fi,scal ~erá formado
pÕ:i"" 3- (três)' cõnSelheiros efetivos e 3 (três)
suplentes escolhidos livremente pelo Canse~
lho Curador, com mandato de dois anos.
·

ae
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I - recursos originários do adicional de
0,3% (três décimos por cento) sobre a contribuição às entidades referidas no art. 1~ do
Decreto-Lei n9 2.318, .nos termos do art. 89
desta lei;
II -recursos provenientes da renda de
bens patrimoniais e de prestação de serviços;
III -os recursos de operação de crédito
decorrentes de empréstimos e financiamentos;
IV- contribuições, legados, auxílios e
doações de pessoas naturais ou de pessoás
jurídicas, de direito público ou privado, nacionais e estrangeiros;
V- c:iuti"OS recursos-.
§ 1~ A Funcebrae poderá receb"ér doa~
ções, legados, auxílios e contribuições para
a constituição de fundos com destinação específica.
§ 29 O Uov~mo_ Federal t:- os governos
estaduais poderão autorizar a destinação_ de
recursos de qualquer origem à Funcebrae.
..Art. 99 Os_ recursos_ refetidos no art. 89
dçsJa lei deverão _ter a seguinte destinação:
I -no mínimo 80% (oitenta por cento)
dos recursos será repassado aos agentes esta~
duais - CEAGs, desti_nado.s à execução de
Programas. Projetas e Atividades de Apoio
e Fomento às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, consoantes com as prioridades estabelecidas;
II - o restante dos recursos destinar-se-á
ao custeio da operação e manuú:Dção da FUncebrae, e à execução ~~:projetas de âmbito
nacional de interesse das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte;
§ 19 Dos recursos referiQos no inciso I
deste artigo, será formado um Fundo de Reserva destinado à prestação de garantias em
operações de capital fixo, tomados_ no_ Si~te-:
ma Financeiro Nacional.
§ 2~ O. Fundo a que _se refere o § 19 d_e_s_t~
artigo terá como recursos 10% da parcela
anual arrecadada, bem como das disponibilidades de aplicações acumuladas.
DiSposições Fi~ãiS -

Art. 10. A Funcebrae reger-se-á por esta
lej, pelo seu Estatuto, pelo Regimento Inter~
no, por Resoluções do Conse:lho CJ.ll"~9or.
Atas de Diretoria e dem.ai_s normas a.eJa apliArt. 7 9 As contribuições relatiVas às enti- _ cáveis. _ ,
dades de que trata o art. 1? do Decreto-Lei
§ 19 O -regime juódico dÕ pessoal da Funn9 2.318, de 30 de dezembro de 1986, ficam
cebrae será Q da. legislação trabalhista~ obsermajoradas em 0,3% (três décimos porcento);·' vado proéeSSo seletivo para o ingi"esso etn
_
que se destinará à geração, coordenação e.. seus quadros. _
§ 2 9 OS membros dos Conselhos Curador
execução de programas de a_{)oio, orientação
e Fiscal não Serão remunerados, podendo fae fomento das atividades das Microempresas·
e Empresas· de Pequeno Porte.
. zer jus a jeton por reunião a que compareParágrafo único. O adicional da contribuE- cerem.
ção a que_se refere o caput deste artigo sen{
§ 3 9 As contas anuaiS da Funcehrae, searrecadado e repassado mensalmente pelo
rão analisadas, observados os procedimentos
e prazos de _c()ntrole no âmbito da Fundação
Ministério do Trabalho e Previdência Social
e demais exigências consoantes à legislação
ao Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa (Cebrae_), após o prazo previsto no art. _ vigente. _
_ .
..
.
1•
§ 4~ Em caso_ de extinçcio da Funcebrru:;:.
Art. 8? A Funcebrae contará com os se-· o Conselho Curador deliberará sobre o destiglrintes recwsos:
no dos seys bens. direitos e acervos.

· ~Dos RecuisOs -
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Estaleientraráemvigornadata

de sua publicação, revogadas as. disposições

em contrário.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O parecer conclui favoravelmente ao pro~
jeto, na forma do substitutivo que apresenta.
Completada a instrução da matéria, passawse à discussão do projeto e do substitutivo.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Passa-se à votação do substitutivo, que tem
preferência regimental.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado
o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim
de ser redigido o vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora que será lido pelo Sr. 1v Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 49, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado n~ 376, de 1989.
A Comissão DiretOra apresenta a redação'
do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Ltbi do Senado n? 376,
de 1989, de autOria do Senador Mansueto
de Lavor, -que dispõe sobre a criação da Fundação Funcebrae e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de março de 1990. - Iram Saraiva, Presidente Pompeu de Sousa, Relator- Oivaldo Suruagy- Nabor Júnior.

tutivo, com o qual seião apresentados o Estatuto e o Decreto que o aprova.
§ 3~ A Funcebrae incorporará o património do Cebrae e absorverá o seu acervo físico,
técnico, administrativo, económico-financeiro e o seu pessoal, subrogando-se em todos
os seus direitos e obrigações.
Art. 2~ A Funcebrae tem a finalidade de
gerar, coordenar e executar programas de
apoio, orientação e fomento das atividades
das microempresas e empresas de pequeno
porte, a nível nacional, e especificamente:
I - exercer atividades, coordenar programas- e executar projetas de desenvolvimento
e apoio ~ microempresas e empresas de pequeno porte, direta ou indiretamente;
II -constituir-se em elemento de ligação
entre organismos governamentais, inclusive
estad~ais e_ entidades privadas que atuem no
apo!O-ãliiiêroempresã.S e empresas de pequeno porte, visando integrar soa ação;
III- promover a modernização das microempresas e empresas de pequeno porte,
notadamente nas áreas administrativa, económica, financeira, tecnológica, mercadológica e na de orientação creditfcia;
N -promover-o treinamento e o aperfeiçoamento dos dirigentes e do pessoal técnico
e administrativo das microempresas e empresas de pequeno porte;
V - promover a realização de estudos e
pesquisas objetivando a melhoria da organização e da gestão das microempresas e empresas de pequeflo porte;
VI-incentivar e fomentar a cooperação
entre grupos de microempresas e empresas
de pequeno porte, e outras formas associativas, de modo a permitir operações em escala
competitiva, quer no mercado interno. quer
no mercado internacional;
VII- incentívar os artesãos e demais categorias profissionais a se artiçularem para a
formação de microempresas e empresas de
pequeno porte.
§ 19 A Funcebrae atuará diretamente ou
através- de ínstihiíçóeS públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, mediante convênios ou contratos.
§ 29 A Funcebrae poderá gerir e admi·
nistrar fundos específicos de apoio às microempresas e às empresas de pequeno porte,
mas em nenhum caso realizará operações
próprias de instituições financeiras.

ANEXO AO PARECER
N• 49, DE !990
RedaçAo do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado n~ 376, de 1989 que dispõe
sobre a criação da Fundação Funcebrae
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Da ConstituiçAo e Caracterização
Art. 19 O Poder Executivo iD.stituirá, no
prazo de noventa dias a contar da publicação
Da Estrutura Administrativa
desta Lei, a Fundação Centro Brasileiro de
Art. 3~ A estrutura administrativa da
Apoio à Microempresa e à Empresa de PeFuncebrae será constituída pelos seguintes
queno Porte - Funcebrae, Serviço Social
órgão:
Autónomo, mediante a transformação da soI -Conselho Curador
ciedade civil sem fins lucrativos Cebrae II -Diretoria Executiva
Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e MéID- Conselho Fiscal.
dia Empresa.
Art. 49 O Conselho Curador da Funce§ 1? A Funcebrae se constituirá em pes,brae terá a seguinte composição:
. soa jurídica de direito privado e terá sede
I - um representante do Ministério da
e foro em Brasflia- DF, prazo de duração
indeterminado e gozará de autonomia admi- Economia, Fazenda e Planejamento;
II - um representante do Ministério da
nistrativa, financeira e patrimonial.
Ação Social;
§ 29 A Funcebrae adquirirá person:ilidaIII -um representante do Ministério do
de jurídica a partir da inscrição, no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, do seu ato consti- . Tralrdlho e da Previdência Social;
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IV- um representante dos agentes estaduais de apoio às micro, pequenas e médias
empresas- CEAG;
- V -um representante das microempresas
da área da indústria;
VI- um representante das microempre·
sas da área do comércio;
VII - um representante das microempresas da área de prestação de serviços;
VIII- um representante das empresas de
pequeno porte da área da indústria;
IX- um representante das empresas de
pequeno porte da área do comércio;
X - um representante das empresas de
pequeno porte da área de prestação de' serviços; e
XI - um representante dos empregados
da Funcebrae.
§ 1~ Os membros do Conselho terão
mandato de dois anos, conso~te os seguintes
critérios:
a) os representantes referidos nos incisos
I, II e III serão designados pelo titular do
órgão a que representarem;
b) o representante referido no inciso IV
será designado pela Associação Brasileira de
Agentes do Cebrae- Abace;
c) Os representantes referidos nos incisos
V, VI, VII, VIII, IX e X serão indicados
pelas associações representativas de cada
uma das classes ou categorias mencionadas;
d) o representante referido no inciso XI
será iitdicado pela Associação dos Funcionários áa Funcebrae.
§- 2? O Presidente do Conselho CuÍador
será eleito pelos respectivos pares, com mandato de um ano, vedada a reeleição por dois
periodos subseqüentes.
Art. 5? A Diretoria Executiva da Funce·
brae será constituída de um Presidente e três
Diretores, que terão mandato de dois anos,
sendo eleitos pelo Conselho Curador nas se·
guintes condições:
I - O presidente e dois dos diretores serão
escolhidos entre pessoas necessariamente ligadas e atuantes no segmento das microernpresas de pequeno porte.
I I - Um dos diretores será escolhido de
lista tríplice, indicada através de votação dire·
ta pelo corpo- té_cnic_o_ dª Funcebrae e dos
Ceag.
§ 19 O dirêtúi: referido no inciso II deverá
exercer a coordenação das atividades-meio
da entidade.
§ 29 É vedada a acumulação de cargo de
diretor com qualquer outro cargo de con-selheiro.
Art. 6? O Conselho Fiscal será foimado
poi- três conselheiros efetivos e três suplentes
escolhidos livremente pelo Conselho Curador, com mandato de dois anos.
Dos Recursos
Art. 1~ As contribuições relativas às entidades de que trata o art. 19 do Decreto-Lei
o9 2.318, de 30 de dezembro de 1986, ficam
majorados em 0,3% (três décimos por cento),
que se destinarão à geração, coordenação e
execução de programas de apoio, orientaç_ão
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e fomento das atividades das microempresas
e empresas de pequeno porte.
.

Parágrafo único. O adicional da contn~
buição a que se refere o caput deste artigo
será arrecadado e repassado mensalmente
pelo MinistériO do Trabalho e Previdência
Social ao Centro de Apoio à Pequena e Média
Empresa (Cebrae), após o prazo previsto no
art. 19 desta lei.
.,.,.

Art. 89 A Funcebrae contará com os seguintes recursos:
I -recursos originários do adcional de
0,3% (três décimos por cento) sobre .a contri~
buição às entidades referidas no art 19 do
Decreto-Lei n9 2.318, de 30 de dezembro de
1986, nos termos do art. 89 de_sta lei;
II - recursos provenientes da renda de
bens patrimoniais e de prestação de serviços;
III -recursos de operação de crédito decorrentes de empréstimos e financiamentos;
IV- contribuições, legados, auxílios e
doações de pessoas naturais ou de pessoas
jurídicas, de direito público ou privado, nacionais e estrangeiras;
v -outros recursos.
§ 1? A Funcebrae poderá receber doações~ legados, aux.nios e contribuições para
a constituição de fundos com destinação específica.
§ 2~ O_ Governo Federal e os governos
estaduais poderão autorizar a destiri3ção de
recursos de qualquer origem à Funcebrae.
Art. 9~ Os recursos referidos no art. s~
desta lei deverão te_r a seguinte destinação:
I -No mínimo 80% (oitenta por cento)
dos recursos ser~Q repassados aos agentes estaduais - Ceag, destinados à execução de
programas, projetas e atividades de apoio e
fomento às microempresas e empresas de pequeno porte, consonantes com as prioridades
o-

•

estabelecidas~

II- O restantes dos recursos_ destinar-se-á
ao custeio da operação .e manutet).çãO dà ~Ún
cebrae, e à execução de projetos de âmbito
nacional de interesse das microempresâs e
empresas de pequeno porte.
_ _
§ }9 Dos recursos referidos no inciso I
deste artigo, será formado um fundo de reserva destinado à prestação de garantias em operações de_ capital fixo, tomados no sistema
financeiro nacional.
§ 29 O fundo a que se refere o § 19 deste
artigo terá como recursos 10% (dez por cento) da parcela anual arrecadada, bem como
das disponibilidades de aplicações acumuladas.
Disposições finais
Art. 10. A Funcebrae reger-se-á por esta
lei, pelo seu Estatuto, pelo Regimento Interno, por Resoluções do Conselho Curador,
Atos de Diretoria e demais normas a ela aplicáveis.
§ 19 O regime jurfdico do pessoal da Funcebrae será o da Legislação Trabalhista, observado o processo seletivo para o ingresso
em seus quadros.
_ _
.
§ 2-? Os membros dos Conselhos Cura-dor
e Fiscal não serão remunerados, podendo fazer jus a jeton por reunião a que compareçerem.
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§ 39 As contas anuais da Funcebrae, serão analisadas, observãdos os procedimentos
e prazos de controle no âriibito da Fundação
e demais exigências consoantes à legislação
vigente.
- __ .
§" 4~ Em caso de extinção da Funcebrae,
o Conselho Cutador deliberará sobre o destino dos seus bens, direitos e acervo.
Art. U. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado como defifitivamente adotado, nos termos
do art. 284 do Regimento Interno.
A matéria Vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-ltem2:
- Discussão; em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão Diretora
eÇri_SeU-Parecer n97, de 1990), das emendaS dÕ ·senãdo ao Projeto de Lei da Cá-madi.-n9-240, de 1988 (n~ 19113, na Casa
d~_qrigem), que dá nova redação ao parágrafo único_do art. 1~ da Le;i n 9 _5.802,
de 11 de setembro de 1972, que dispõe
sobre a inscrição em prova de habilitação
à livre.docência", e determina outras
providências.
.
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo <ji.tem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é
dada como d~fin_itivamerite aprovada, nos
termos do art. 3:?_4, d,o Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a segriiíite a matéria aprovada:
Redação final das eMendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara· n• 240, de
1983 (n• 191175, na Casa de origem) que
dá nova redaçao ao parágrafo único do
_art. 1' da Lei n' 5.802, de 11 de setembro
~ 1972, que "dispõe sobre a inscr:lçáo
em prova de babUitação à livre-docência"\ e determina outras providências.

EMENDA
N•1
(Corresponde à Emenda
n•l-CEC)
Dê-se a segUinte redação ·ao art. 1~:
Art. 1~ O parágrafo único do art. 19 da
Lei n 9 5.802, de 11 de setembro de 1972,
passa a te! a seguinte redà.ção:
"Art. i 9 ................... -·~·-~-···-·"
Parágrafo único. Durante o prazo de
quatro anos, contados da publicação desta lei, admitir-se-a ã frisCriÇão- ém prova
- -âe habilitação à livre-docência de candidato que, não preenchendo o requisito
deste artigo, comprove ter completado:
-··--I-mais de dez anos de diplomado
por curso de graduação correspondente;
I I - pelo me·nos -cinco anos de exercício de atividades didáticas- universitá-
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rias ou extra-universítárias, cOiri prOdução de u·abathos científico_s publicados'
ou grande experiência profissional, a juí- ·
zo do órgão superior de ensino e pesqui~
sa, informado, quanto ao pedido, pelo
Conselho Departamento da unidade_ universirária correspondente."
EMENDA

N•2
(Corresponde à Emenda
n•Z-CEC)
Acrescente--se- o seguinte artigo, renumerando-se os demais:
Art. A livre-docência será conferida
pelas universidades oficiaiS e partiCUlares reconhecidas, que oferecem cursos
credenciados de doutorado na mesma
átea de habilitação à livre-docência..
§ 1~ Na ausência de instituiÇões que
atendam ao disposto no caput deste artigo, a livre-doCênCia será conferída pelas
universidades que oferecerem ·cursos
Credenciados- de mestrado na mesma
área de habilitação.
·
§ 29 Na ausênciá. de instituições
que atendam ao disposto no parágrafo
anterior, a livre-docência será conferida
por universidade credenciadas para este
fim pelo Conselho Federal de Educação."
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Esgotada a matéria conStante da Ordem
do Dia.
- -Passa-se, agora, à votação do Reqtieifrilen,;-to nP 55/9.0, de urgência, lido no Expediente,
pai'a o Projeto de Lei do Senado n~ 103, cJe
1989.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirain
permanecer sentados. (Pausa).-.
Aprovado.
A matéria a que se refere o requerimento
aprovado constará da Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Passa-se à votação do Requerimento n11
56190, de urgência, lido no ExpedieD.te, para
o Projeto de Lei do DF, n9 12190.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A maféria a que se refere o requerimento
constará da Ordem do Dia da segunda sessão
ordinária subseqüente.
O Sr. J~t8by Magalhães -Sr. Presidente,
peço a paiavra para uma questão de ordem:
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sous~)
-Concedo_ a palavra ãõ D.obre senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Para Questão de Q.rdem. Sem revisão.
do orador.)- Sr. Presidente, há dois dias
levantei uma questão de ordem em plenário,
estava na Presidência o Senador Nelson Carneiro, a respeito da tramita.ção do Có_digo
de Defesa do Consumidor. Não é crítica à
Mesa do Congresso a solicitação de desatarmos o nó. O Código de Defesa do Consu-
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midor foi votado e aprovado no Senado Fedeções de saber llada diss_o. Temos que deddir
ral e encaminhado ã Câmara dos Deputados.
baseados em. "chutômetros."
.
Então, Sr. Presidente, o pedido é para que,
A Mesa do Congresso resolveu estabelecer
uma Comissão Mista para tratar do mesmo
com o prestígio de V, Ex•, chamando o Presi~
assunto. Houve uma reclamação e o assunto _dente d.o Bau_co Central, diga a S. s~. "Olha,
yamos resolver isso cie uma vez, porque o
foi levado à Comissão de Constituição, Justiça e qdadania do Senado, que achou por
congresso Nacional tem o direito de fazé·lo".
bem considerar que não houve acerto quando
Senªo, vou pedir a V. Ex• que examine tamfoi criada a Comissão Mista.
bém juridicamente -jurista qUe é V. EX"
Mas não é isso que estou querendo discutir.
- se caberia ou não mandado de inj!-lnção
A minha qUestão de ordem é para pedir à
para exigir que esses dados nos sejam forneMesa do Congresso, porque somente essa pocidos.
de desatar esse nó, que considere certa ou
-Dufimte o discurso do Sr. !utahy Maerrada essa ou aquela tramitação, mas dê congalhães, o Sr. Pompeu de Sousa, J!' Secredições para uma deliberação urgente a respeitário~ deixa a cadeira da presidência, que
to dessa matéria, que já deveria ter sido votaé ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Preda pelo Congresso há muito tempo, porque
sidente.
a Constituição nos deu um prazo que já está
O SR. -PRES1D-EN'i'E (Nelson Carneiro)
ultrapassando mais do que em dobro. Então,
-A Presidência ouviu V. Ex~
a minha solicitação é para que a Mesa do
Quanto ao segundo ponto, vai tomar as
Congresso enterida-se com as diversas Lidemedidas que _forem neces~~rias para que_ se
ranças para chegar a uma _conclusão, porque
realize.esse entendimento entre o Senado Fenão é caso de ficar discutindo paternidade
deral e o Banco Central e estejam ã dispoda proposta, se esta é melhor do que aquele.
sição dós Srs. Senadores os dados reclamados
O problema é se chegar a uma conclusão e,
pelo interesse nacional.
no meu entendimento, só a Mesa do ConQuanto ao primeiro item da questão de·
gresso terá condições de chamar as diversas
ordem de V. Ex•, já na sessão de ontem espe~
Lideranças e chegar a uma conclusão para
rava dar ã V. Ex• devidos esclarecimentos.
tramitação final dessa matéria.
Infelizmente, no momento em que· assumia
Não vamos aqui discutir qual é a melhor,
a Presidência, V, Ex' não se encontrava em
qual é a pior; mas apenas buscar uma solução,
PlenáriO. E_ ço_m_o outros -deveres me afasta~
uma decisão,
ran:i"dO recinto_do plenário, e não queria dar
Este é o apelo que dirijo à Mesa do Conuma resposta na ausência de V. Ex•, s6 hoje
gresso Nacional.
posso dar os esclarecimentos de que V. Ex•
necessita,,
__ _
Aproveitando a presença na tribuna, Sr.
Na sessão ·ordinária do dia 20, V. E~, usanPresidente, trago outro assunto que -acho
do da palavra pela ordem, solicitou desta Pre- só a interferéncia do prestígio da Presisidência as medidas necessárias para que posdência desta Casa _pode solucionai.
sa ser votado o CÓdigo de Defesa do Consú~
Vários presidentes do Banco Central pasmidor, mencionando o impasse ocorrido, em
saram aqui pelas diversas CóD::LissõeS,ao-senãrazão de-uma i:fetermíoação da Comissão de
do FederaL Vários diretores do Banco CenConstituição-,-rustiça e Cidadania, segundo
tral durante esses oito ou nove anos, Principalmente nesses últimos três anos, passaram· a qual não paderia ter havido a Comissão
pelas di11ersas Comissões. Em 't'oéi3:s essas ve· .Mista do Congresso Nacional çonstituída para elaborar diploma legal.
zes em que estiveram aqui presentes diretores
Segundo V. Ext, até agora não votamos,
do Banco Central, seja nas ComisSões, seja
nem na Câmara nem no Senado, o Código
até no meu gabinete_para tratar de assunto
de Defesa do Consumidor, porque estamos
de jnteresse do Banco, solicitei a S. S_, que
dependendo di uma decisão da Mesa do Confizessem convênio com o Prodasen, para que
gresso Nacional. A Presidência, em resposta
pudéssemos exercer o nosso papel de_ fiscaliao pedido formulado, informa a V. Ex• e ao
zaçào até da aplicação do Orçamento. Todas
Plenário o seguinte: em 9 de agosto de 1989,
as promessas sempre foram feitas. No entan(oi constituída a Comissão Mista do Código
to, q-uando pegavam o carro de volta para
de Defesa c)o Consumidor, à vista do que
o Banco Central, na garagem, esqueciam~se
dispõe o art. 48 do Ato das DisPosições Consdas promessas, porque não há iriteresse em
titucionais Transitórias, que diz:
que tomemos conhecimento dessas questões,
desses dados que S. s• têm e que deveriam
"O Congresso Nacional, dentro de
nos fornecer.
Cento e vinte dias da promulgação da
Constituição, elaborará-o código de deEntão, mais uma vez, quando esteve aqui
fesa do Consumidor." _
o atual Presidente do Banco Central - ·s.

5' veio ser sabatinado nesta Casa :.:..,:nz novo

pedido neste sentido e até o momento nada
foi feito.
Ontem, estive com per.soas do Prodasen,
para saber se teríamos condições de tomar
informações a respeito, pai exemplo, doS vilores atribuídos às cadernetas de poupança,
quanto era que havia até o nível de cem mil,
até o nível de duzentos mil. Não temos condi~
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de constituição dessa Comissão, que deveria
ser uma ComissãO Mista, e daí, então, ter
oficiado ao Presidente da Câmara para indi~.
car seus Representantes._ A Mesa da Câmara
retardou-se e a do Senado iniciou o trabalho
de elaboração desse códigó. Quando_e$se Có~.·
digo foiobjeto de Votação __neste Plenário ... _
lembrei que já haVia designado, ita forma
da ConstituiÇão, um.;:t Comissão Mista e essa
Comissão estava tr;t,b_alhando. Declarei que
eu _cumpria o dever_ de enviar à Câmara o
projeto de iniciativa "dei Senaqo, mas não poderia obrigar a Câmara a dar preferência
a esse estudo ou votá-lo _imediata..inente,
e apenas como colaboraç-do enviei- e de"Cla~
rei desta tribuna - uma cópia do trabalho
do Senado à citada Comissão_ Mista. Ocorreu
~xatamenú~ 9 gue eu previa: a Câmara, a()
receber o projeto do Senado, enviou à Comissão Mista, e, se ficarmos nesse debate, não
saberemos nunca quando sairá es_se Cóçiigo,
porque a Câmara não dará andamento ao
projeto do Senado e não votar'en10s q projeto
da Comissão Mista do CongreSsO.·
De modo que é um impasse que V. Ex'
bem ressaltou, para com o qual V. E~ pede
uma solução. Se a razão é a urgência, acho
que melhor fora que o Senado, não obstante
sua valiosa contribuição, tivesse a humildade
de aceitar o tia:balho da Comissão Mista- áe
que participaram, também, os Senadores. Esse trabalho seria votado imediatamente pelo
Congress.o, encerrando o impassç_ que só pre~
judica o coil~umidor. Evidenteme_nte q_~~ há
duas interpretações: a Constituição não diz
"o Congresso Nacional, através de COmisS-ãOMista ... ", mas diz o .. Congresso Nacional",
e, ao falar em Congresso Nacional, parece ·
que fala na entidade "Congresso Nacional";
poderia dizer "dentro de 120 dias será votada
uma lei tal...", mas, quando falou no Congresso, pode ser interpretado também no sentido de que a iniciativa selia ex:clu-sfva d'! Co~-.
gresso ..

a

Como o trabalho do_Senado tem sido objeto de apreciação e muitos dos seus disposi~
tivos já estão incorporados no substitutivo
da Comissão l\1ista - de que participarem
vários Srs. Senadores-, acho que seria uma
colaboração se o Seriado não se sentisse agastado e concordasse -~-V_,. Fx~ é _o in~érprete
dos que pleiteiam uma solução rápida - .
concor~asse em q_ue fg_sse votado peio Congresso õ prOjetO da Comissão Mista, sem nenhum desapreço ao trabalho do Sena_Qo Federal, que já foi, repito, em grande parte, incorporado ao trabalho elaborado pela Comissão,
que é presidida por um Senador, o nobre
Senador José AgripinO.
-

--·--

EntendCiu-se ao tempo - e isto foi eril
0 sr:}utaliy Magalhães- Sr. P.~;esidente,
peço a Palavra pela ordep:1.
agosto de 1989- que o fato de a Constituição
dizer que o "Congresso Nacional elaborará
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ao código" pod~a ter duas interpreta!iÕes. Ca~ - -Concedo a palavra ao nobre Senador Juta.da Casa fazer o seu proje'to, ou um projeto hy Magalhães,
- s6 pari ils duas Casas, através de uma apreOSR~ JUTAHY MAGALHÃES (PSDBciação pelo Congresso Nacional.
Pareceu ã Presidência, no primeiro mo- 'BA. Pela ordem. Sem revisãodo_orador.)
mento, porque eram insistenteS os pedidos -Sr. Preside-.:, Srs. Senadores, na minha
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parte nada tenho a opor, porque o que de seM
jo, exatamente é que seja encontrada uma
solução para isso, não importa a jlãteinidade,

devam ser apreciadas em sessão -conjunta
que, por sinal, são muito poucas.
Neste caso do Có_digo de Defesa do Consuquem foi que propôs inicialmente. Quanto
midor, parece-me- que se aplica _um entendià matéria formal, eu considero que houve
mento que nós procuramos desenvolver aqui
um equívoco na formação da Comissão Misdentro do Senado, e _Que, por um desdobrata. Assim, penso eu. Agora, se é isso que
mento deste período de transição de uma práestá impedindo a votação, então, que façatica, segundo a antiga Constituição e uma
mos o entendimento das LiQeranças para que
adaptação à nova Constituição, -surgiu essa
haja votação. O importante para OCongresso
questãp da Com_issão Mista. A Co_missão de
é votar o Código da Defesa do Consumidor. _
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado
Não importa_ quem seja o autor do parecer.
apreciOu a mã.téria, ela tem uma visão sobre
Pelo contrário, o parecer é de um compaessa questão, expressa no seu parecer final,
nheiro meu, tucano, passou para o PSDB
e vem de encontro à tramitação que o Senado
da Bahia, e é até o nosso candidato a Goverhavia adotado.
nador desse Estado; é· O Relator da matéria
De
modo,
Sr.
Presidente,
que
desviar-se
na Comissão Mista. Então, não teriã, da mi~
deste caminho abre um precedente que, me
nha parte, qualquer impedimento da votação
parece, não vãi ajudar a melhor organização
dessa questão.
Entendo apenas que V. Ex', Como Presi- administrativa, nem o desempenho das nossas Casas no Parlamento.
dente do Congresso, deve conversar com as
Quero defender que se respeite a tramilideranças e chegar a uma conclusão e à votação imediata dessa questão. Nós já passamos, tação que foi adotada a priori por esta Casa,
para que não fique subordinada à decisão
e muito, do prazo. Da minha parte não haverá nenhum inconveniente em ceder a vez para da Câmara. Isto é também uma questão ada Comissão Mista, embora considere formal- ministrativa. As Presidências das Casas têm
mente dentro de todos os aspectos, acredito , que tomar atitudes em cim'a desta questão.
até que constituciOnar, mas, se o Congresso Não podemos deixar que a tramitação aconentender de outra maneira, não vou levantar teça ao bel-prazer do- tempo ou do que vier
acontecer por inteiféfência eXterna;
nenhuma questão de ordem sobre o assunto.
Pelo contrário, repito, vOu" aplaudir a decisão
Creio que é
espírito do Parlamento moem tomo do assunto.
demo, uma administração das Presidências,
das direções das Casas, no sentido de encamiDeixo bem claro que, da minha parte, não
nhar matérias de urgéncia, porque 6 de reshaverá óbice nenhum com respeito à tramiponsabilidade das Mesas, também, fazer isto.
tação do Código de Defesa -do Consumidor.
Acho oportuno que a Mesa do Senado,
Isso já foi até solicitãdo por elementos da
do Congresso Nacional, estimule a tramitasociedade, para que se definisse essa questão.
É o apelo que faço a V. EX!', Sr. Presidente. ção dessas matérias pela sua intervenção.

·ao

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa conhece a nobreza dos sentimentos de V. EX", o seu alto espírito público e
lhe agradece a colaboração.
A Mesa vai entender-se com outras Lideranças para que seja possível a votação de
um dos textos.. O que foi aprovado pelo Senado está_ parado na Câmara e não podemos
obrigar a Câmara a andar com o projeto.
Então, o melhor para o interesse público
será aceitar o projeto da Comissão Mista que
tem incorporado uma grande parte do trabalho do Senado Federal.

Por outro lado fomos atropelados pelo
Executivo. A medida provisória que estabelece. aquele conjunto de penalidades, aquele
conjunto de punições aos crimes contra praticados contra a· ec-onomia popular,_ estavam
todos tipificados, estabelecidas penas no Código de Defesa do Consumidor, que por esta
tramitaçã.o cõnfusã que a matéria tomou aqui
dentro, perdemos terreno, perdemos espaço
e o Executivo, mais rápido, acabou ocupando
um espaço que oü:mgresso tinha a obrigação
de fazer através de suas duas Casas e não
o fez.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro.

Registro aqui, Sr. Presideu"te, esta preocupação que não é só de parlamentares, mas
particolannente do povo brasileiro, de que
não devemos apenas esperar que as matérias
tomem as tramitações rotineiras e vagarosas
como tein sido na história do Parlamento bra:
sileiro, e que neste momento, particularmente de crises mais agudas, as dire~es das Casas
selecionem matérias e estimulem a sua tramitação, tendo assim ampla acolhida no seio
do Parlamento, não tenho dúvida.
·
. J?r~_o que queria registrar, Sr. Presidente,
mststmdo que essa matéria seja incluída nesse
espfrito ·ae tramitaÇãO rápida a que acabei
de me referir.

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB SC. Para reclama-ção. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quando se trata dessa
matéria eu venho às pressas ao plenário quan-,
do não estou aqui. Foi o que aconteceu "agora.
O novo texto constitucional tem uma definição sobre a tramitação de matérias no Congresso Nacional. Eu ouvia a explicação que•
V. Ex• dava para o entendimento desse texto
de que até emenda é tramitada individualmente em cada Casa. Parece-me que esse
entendimento se estende à maioria absoluta
das matérias que não estão expressas, que

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O ·.senado. e a Câmara são duas Casas dÍS·
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tintaS. O projeto aprovado pelo Senado é
enviado à Câmara, que resolveu enviar a essa
Comissão Mista, como podia enviar a uma
outra Tomissão e esta retardar indefinida·
mente o parecer sobre o assunto. A Mesa
do Senado não tem como influenciar a Mesa
da Câmara para mudar sua decisão.
Por isso, se há essa angústia, se há necessi·
dade de o Poder Legislativo afirmar a sua
precedência no estudo e deliberação sobre
esta matéria. A metf ver, se houvesse um
momento de humildade do Senado Federa],
poderíamos submeter à votação o projeto da
Comissão Mista, que já tem o apoio não só
de Deputados, mas também de Senadores,
numa Comissão presidida pelo Seriador José
Agripino e de que frií Relator- como acaba
de afirmar o nobre Senador Jutahy Magalhães- o nobre Colega Senador Joaci Góes,
e imediatamente votarmos esta matéria.
Assim, nos antecipamos primeiro à medida
provisória que· perderá o efeito. Depois, não
vamos agora- insistir em convencei a Càmal'ã
de que ela errou ou que ela devia dar esse
ou aquele seguimento. A Câmara delíberou
no exercício daquela autonomia que há entre
as duas Casas.
De modo que compreendo e, por isso mes·
mo, me referi à humildade com que o Senado
deveria concordar em, tendo
"vista o interesse público, o- interesse de se disciplinar
isso imediatamente, concordar com a solução
de que fosse submetido ao Congresso o projeto da Comissão Mista.
V. Ex~ trouxe outro argumento a favor da
minha tese, de que, se nos retardarmos nesse
debate, vigorará a medida provisória e não
será do Congresso a iniciativa, nem serão do
Congresso os louros a receber, passarão a
ser do Poder Executivo, que terá forçado o
Legislativo a opinar.

em

O Sr. Dirceu Carneiro - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra V.

Ex~

·

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB SC. Pel~ ordem. Sem revisão do orador.) Sr. PreSidente, defendo a idéia do Código
do ConsumidQr, porque é muito niais abragente", é muito mais profundo, muito mais
bem estudado do que a Medida Provisória
vinda da Presidência da República. Em outras palavras, é melhor--para o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não contesto. Por isso mesmo, levado a
debate o projeto da Comissão que incorporoumuitos dos_ dispositivos aprovados pelo Sena·do Federal, atenciparíamos uma decisão do
Legislativo antes que viesse a decisão do Exe·
cutivo que V. Ex• mesmo acha deficiente,
e nosso interesse é que haja sempre uma le&isIação melhor, que deve ser feita pelo Con·
gresso Nacional, através do debate do texto
que deve ser submetido imediatamente à
apreciação de Deputados e Senadores.
Convoco V. Ex• para colaborar nessa inCia·
tiva.
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O Sr. Jamil HBddad- Sr. PresidC-nte 1 peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Concedo a palavra a V. Ex•

-

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela
ordem.)- Sr. Presidente, incialmente, solicitaria a V. Exa uma informação relacionaOa
com requerimento que fiZ "ci:niVoCando a Ministra da· Economia para -prestar esclareCimentos a esta Casa, sobre o "Plano terremoto" ou "plano mesiânico" encaminhadO pelo
Governo.
__
-- _-" _-:_;__ O Regimento Preceitua que, no avulsO ·da
Ordem do Dia,.sejam colocadas matérias que
deverão entrar nas próximas sessões, di!nt:ro
dos prazos estipulados. Hoje, lendo a Ordem

do Dia da sessão ordinária, que de"veria fealizar:se à tar_de _e que foi ~~_nsferida para amanha, não VI a mclusão do meu requerimento.
AsSim, Sr. Presidente, eu p.erguntaria a V.
Ex', qual o motivo de_ ainda não. ter sido incluído na Ordem do Dia o requerimento soli.
citando a presença da Ministra Zélia CardOso
de Mello.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Me~a quis colaborar com V. Ex• e procurou ouv1r os Líderes sobre a possibilidade
de um pedido de urgência, mas, infelizmente,
as respostas ainda não fotam obtidas. Então,
o destino do requerimento de.V. EX' é ser
publicado para a Ordem do Dia ·de amanhã
e dentro de três dias será-votado.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Pr~sidente, peço
. .
a palavra como Uder.
O SR. PRESlDENTE (Nelson CarneirO)
-Tem V. Era palavra.· · , ·

que recebi do Rio de Janeiro, no qual um
cidadão "de 75 anos de idade. formula apelo
patético·n·o·sentido de que apresentássemos
alguma emenda a este "projetO messiânico",
chamado "Plano terremoto", para que todos
·aqueles com mais de 75 anos pudessem livremente tirar as suas economias das cadernetas
de poupança.
Dizia .ele no ~ele grama:
'~"'-:-,E--digo isso quase com a certeza
de. pode:r declarar que talvez não viva
mttiS ·_ti'êS, ai:tos para poder fazer uso do
meã-âinheiro confiscado."
São- _palavras -q~e cãlam fundo~ em razão
do respeito às pessoas mais idosas que passam
momentos difícies nesse instante, relacionados com o bloqueio de suas contas na cader~
neta de poupança.
- AchQ qu~ ~ análise desse plano tem que
ser completa, item por item.
. Sr. Presidente, como dói ver pessoas nessa
idade. justamente quandO, na maioria dos
casos,' mais necessitam de numerário para fazer face a -despesas com médicos, como medicamentos, a fim de ·sobreviver, terem ·que
fazer tal apeJo a um Senador da República!
Eram as consideraçõ.es que desejava fazer
no momento, para que ficassem consignadas
nos Anais. (Muito bem! Palm.as!)
--Durante o discursÓ do Sr. Jamil Hado Sr. Nelson 'Carneiro,; Presidente,
der.xa a cadeir,a da presidência que é ocupada Pelo Sr. POmpeu de Sou~a, .3~ Sécre. tário.
·, .. , . . , ..
da~.

__ O SR. PRESIDENTE-(Pom.p'eu de Sousa)
- IS_~tam duas inscríç.9es __çg_mo Líder. Em
primei_ro ~ug_ar, a ~nsqição mais antiga, do
nobre S~~dor M:á~9' Ma_ia, Líder do PDT.
Co.nce.4o.a palavra a S. Ex~

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como Líder, pronunCiá o stfghinte'discurso.)O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A c: Como
Sr. Presidente, Srs. Senadores; .quero maniUder. Seni revisão dó oradOr"..) ___:Sr. Presifestar minha estranheza, e acredito que tamdente,_ ~rs. Senadores, em semanas pâssai:'lãs,
bém da Casa, pela notícia que nos chl::gou
por vános dias consecutiv'os, tratei do assunto
~ntem à tarde, sobre a demissão de 42 jornaque volto a comentar neste momento. Esta,
listas do Correio Braziliense, entre os quais
pare~::~· me, é a_quinta vezqué abOrdo o assun·
o ex-Presidente do Comitê de fmprensa do
to.
· ·
- ·
· ·
·
Senado, o brilhante jornalista João Emílio
Falcão, o qual foi, a~nda há poucos dias, reCe::· -=fiatã~se doS Gol~nos dÕ Pr_~jeto de Assen·
bido e acolhido como Membro da Academia . tamento, PJrigidq de ~el!a M_adlfre~ra,_ que
de Letras do Piauí. Ele juntamente com_ Tar- foram encarcerados injustameqte ~el~ Polícia
císío Hollanda, outro jornalis.ta veterano Federal,_ em meu Estado, com aquiescência
ou conivência ou por ordem ou por sOfici·
também grande articulista do Córreio Brazitação de S. Ei; o Governadór do EStado'liense - f?i demi~o com mais de quare:~ta
companheiros desse jornal.
acontecimento laineritável que resultOu no·
Sr. Presidente, sei da honarabilidade e da
encarceraip.ento .cl.~queles co.lonos cujos Oo·
mes já rereri;-por- mais de uma vez;· nesta
inde_pendência desses jornalist~s. Receio que
motrv_os de ordem politica tenham levado à
Cà.s~.
·
· demissão deles. Como disse O DObre Senador
Hoje, há dois meses e quatro dias do aConJosé Paulo BisOI, em brilhante discurso nesta
teCimento, felizmenté, ã:uforídades féderãis,
Casa ontem, somos favoráVeis à ·liberdade
o Juiz federal e a Polícia Federal, aquies·
de imprensa._Mas Sr. PresiOente, o faccio·
ceram em aceitar uma ação jurídica dos advo·
sismo de ~etermin~dos órgãos de imprensa
gados, para que aqueles seis colonos possam
responder em liberdade aos inquéritOs ou às
le~a ~ ?esmf?nnaçao da população ~ pode
.atlngu jornalistas honrados que não se curiiltC!tõiâÇóe~ d<!, Justiça. Por~anto, depois de
vam a determinações-das cúpulas ·que-dirige·m
tantos apelos às autoridades, e mesmo após
os periódicos brasileiros.
a posse do novo Presidente da República,
~p_elei, desta tribuna, a Sua Excelência e ao
Aproveito a Oportunidade, Sr. Presidente,
Sr. Ministro da Justiça, o nosso companheiro
~ara comunicar â Casa d teOr de telegrama
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Bernardo Cabral, da outra Casa do Congresso ~acion~l -não sei se foram esses apelos,
mas acreditO que a ação conjugada9a socieda~e organizada no meu Estado, por suas
vánas lideranças, os partidos políticos, que
tomaram, também, a causa dos colonos e esses ~pelos, a~redito, se somaram e chegaram aos ouvidos· das autoridades, no sentido
de que fossem mais flexíveis na apreciação
de tais fatos. Acredito que o julgamento será
favorável a esses colonos, que receberão a
~bso~":ição da Justiça ~arque nã? têm culpa.
·-·Agora, pergunto a todos, ã Nação e a esta
Casa: uma vez julgados e considerados inocentes, como acredito, quem é que vai pagar
por esses sofrimentos, por essses constragimentos físicos e morais infligidos a esses pobres colonos que estão sofrendo há mais de
60 dias?
Portanto, Sr. Pr.esidente, levo a minha solidariedade permanente a esses colonos que
agora receberam a pequena indulgência _de
responder em liberdade ao processo criminal
COntra eles, e dizer-lhes, desta tribuna, que
'nós' contiriUa·moS acJi.ii como uma voZ apágada, daquelas paragens lOngínquas, mas sempre prontos a defender as angústias, as aflições que vêm do fundo da flores.ta, desses
brasileiros que _constituem os chaJ?ados po·
vós das.flore~ta~- os índios, os seringueiros,
ós colonos, os ribeirinhos -... que sUstentam
as frol).teíias do nosso setentrião.

S~;. ~~res,ide,nte·, ·J~m6éni P registro: nesta
oportuniP:ade4 que, logo após serem colocadas à apreciação da Nação as medidas provisórias, quatro preocupações me assaltaram
de ime.diato: tive receio, primeiramente, de
que a esperança do povo brasileiro se transformass.e, imediatamente, em medo e incertez_as. Essa preocupação; infelizmente, está
se concretizando, A outra preocupação foi
a de que as medidas fiscais, financeiras,.económicas, monetárias, através das providências sobre as cadernetas de poupança tivessem efeito deletério, penoso e cruel sobre
pequenos poupadores. Consideramos, e o
nosso Partido assim se comporta, que não
estamos numa posição de retaliação por ser~
mos oposição ou por termos participado, com
·candidato próprio à Presidência da República_, Não! Achamos que qualquer um que fosse
eleito Presidente da República teria _que tomar providências sérias para debelar a hiperinflação e colocar a economia nos trilhos.
Quanto a isso, acho que é um pensamento
.unânime de todos os Partidos do Governo
e de oposição, do povo em geral; estamos
todos torcendo e rezando para que o Plano
dê certo, porque todos queremos sair deste
sufoco, deste caos.
Mas, ao vir para o Congresso, também te·
nho a responsabilidade de analisar e apresentar sugestões corretivas ao Plano. É a isso
que me proponho. Por isso que o meu partido, apesar de ser marcadamente de oposição,
de forte fisionomia oposicioniStas, está anali·
sando mensagem por mensagem, para aprése_!!!ar sugestões e emendas.
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Então, verificamos que o Plano Brasil Novo, Plano Collor ou Plano "Terremoto", como foi chamado há pouco, foi como se jogas-

sem um grande arrastão ao mar, que ao ser
puxado, trouxe peixes de todos os tamanhos,

'inclusive baleias, tubarões, golfinhos, tainhas, sardinhas, lambaris. Agora, aqui, no

Congresso Nacional, ao apreciarmos essas
medidas provisórias, temos a obrigação -

·o Presidente da República e a sua equipe
econdmia bão de convir e achar bom que
cooperemos -

de selecionar os peixes, sol-

tando os lambaris, sardinhas, tainhas, para
que fiquem presos nas malha.s os tubarões,
os que o Presidente define como especulares
gananciosos, exploradores da economia popular, através da inflação e da hiperinflação.

É por isso que estou apresentando várias
emendas quanto às cadernetas de poupança,

no sentido de serem selecionados os poupa·
dores, uma vez que muitos deles não coloca~
vamo-dinheiro no over ou ria Caderileta cõm
a intenção _de poupar e, sim; de preservá~ lo
da erosão inflacionária. Pequenos cOnierciantes, principalmente-os da economia inforinal,
guardavam o seu dinheiro por 24, 48~ 72 horas, enquanto compravam mercadoria ou faziam pedidos para resguardar - repito o_ dinheiro da erosão e não como poupadores.
Também os pequenos poupadores da caderneta., _que chegavam com 30, 40, 50, 100 mil
cruzados novos, que_ diante da inflação passa~
ram a significar muito pouco, também "esta~
vam se !esguardando da erosão, do desgaste.
Portanto, estou ·propondo, ·em várias
·emendas, a seleçáo, vendo caso por caso, categoria por categoria, para que sejam liberados e que não haja injustiça: Nesse particular,
por exemplo, quanto às pessoas físicas na
Amazónia, aqui, mais uma vez traduzindo
também as ansiedade_s dos povos da· Amazónia; aqui, onde tenho uma parcela, pálida de
representação e também muito insignificante
para ser ouvido pela Nação o clamor daquele
povo, mas, como exemplo, há uma organização recente chamada Conselho Nacional
dos Seringueiros e há as cooperativas ab'oestrativista, que se estão constituindo em fun~
ção dessa política da formação das reservas
extrativistas, que tinham pequenas economias, decorrentes de contribuições dos seus
associados. São entidades de- fim não lucratico, que estão com o dinheiro bloqueado,
não podendo locomover-se nem comprar o
seu reabastecimento, feito de forma muito
penosa, através dos rios. Fizeram~me, então,
, apelo para que interferisse. Já o fiz, através
da emenda, e agora o faço de viva voz. Caso
o Governo ouça, que ele tome, antecipadamente, a providência de corrigir
distorções, colocando essas entidades na isenção
também das lim.itaçóes da saques, pois são
quantias muito pequenas.
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V.
Ex• um aparte?

as

O SR. MÁRIO MAIA - Antes de passar
ao próximo assunto, concedo o.aparte ao noM
bre Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. ,Jutahy Magalhães- Senador Mário
Maia, em primeiro lugar, os apelidos do Plano são muitos. E achei interessante mais um
apelido que li: o "Plano Raoni", que dá "beiço". É mais um apelido que colocaram no
Plano, O que me causou preocupação - aí,
já falando seriamente - foi o que vi e ouvi
há poucos dias: o Presidente da República,
mais uma vez, declarando que o Plano é into;.
cável, o Plano é perfeito: Não é Sua Excelência quem diz, "mas a sociedade, que já
aprovou três v_ezes esse Plano: na eleição de
15 de novembro, na eleição de 17 de dezem~
bro, nas pesquisas de opinião que aí estão".
Ora, Sr. Senador Mário Maia, V. Ex~ sabe
que o Plano CrUzado, o Plmto Bresser, o Pia~
no Verão, todos zeraram a inflação; depois,
o negócio foi diferçnte; mas, de início, todos,
praticamente, zeraram. O Plano Cruzado
. chegou até a uma deflação, foi abaixo de zero
a inflação. Agora, as· tais "tomeitinhas" é
· que vão mostrar o efeito pósitiVd óu não na
economia. No caso da tramitação, aqui no
Congresso, é-que fico espantado com a preoM
cupação de que o Congresso não tem o direito
de mudar. Temos um colega, aqui, de muito
prestfgio - o Senador Ney Maranhão. Vi,
_nos jornais, hoje, que o S. E:t', com um pedido, conseguiu fazer com que houvesse uma
abertura para o pessoal ligado à cana-de-aM
çúcar, lá no Nordeste ...
O Sr. Nfy Maranhão-Aos trabalhadores!

~Sr. Jutahy ~aPJbã"es-- Um caso justo.
O SR. MÁRIO MAIA - Como -~stou pedindo, agora, para liberar para o pessoal do
Conselho Nacional dos Seringueiros.
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era a única instituição intocáVel, -realthente,
:e que merecia a credibilidade da .população
brasileira. Por que o Congresso não pode mudar nada? Vamos chegar à realidade. O Sena~
dor Ney Maranhão deveri3 dizer assim para
o'amigo dele, o Presidente Collor: "Ora, Co~
llor, você_ sabe que é justo o meu pedido.
EntãO, vou fazer uma emenda no Congresso,
a nossa Liderança aceita e o Congresso vai
mostrar a sua independência, modificando
essa propo-sta".
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência lembra ao nobre Senador
Mário Maia que o tempo de 20 miriutos de
que dispõe como Líder já se esgotou, há um
minuto, e há outra ins.Criçã:ó- de Líder.
A Presidência faz até apelo ao outro inscrito, que é o nobre Senador Ney Maranhão,
que se limite_ ã._o_- tempo disponível, também
de 20 minutos._
O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço à Mesa
a advertência, mas não sabia se a minhã insM
c!ição fora feit~ como Líder ou como oátdor
após a Ordem do Dia:. Eu imaginava tivesse
sido como Líder ...
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Daqui a pouco se esgota até o tempo da
sessão.

_ O SR. MÁRIO MAIA - Perguntaria se
esse tempo· seria mais prolongado como oraM
dor depois da Ordem do Dia. Se assim fosse,
eu requereria tal prerrogativa.
_ De qualquer maneira, vou procurar sinte~
tizar meu pensamento e antes de ouvir o Se~
nador Ney Maranhão ...

O SR. PRESIDNETE (Pompeu de Sousa)
O Sr. Jutaby Magalhães- É um caso jusM
-S. EX' se dispõe a falar depois ...
to, para poder permitir o pagamento dos salá~
rios dos bóiasMfiias ligados à plantação de caO SR. MÁiÜO MAIA- EntãO, eu gostaria
n,a. Então, é um. probleip.a .dos mais justos.
de dizer quê, 'reãlmente, é -minha, preocu~gor~. pergun~o eu: por que tem que ser
pação. Acho que o Presidente tem que_ ter
a~rav~s d~ o~tra medida provisória e não de . humildade, já que disse esperar a colaborauma emenda do Congresso, se a questão é
ção do Congresso Nacional. Se essa colabojusta? Por que o Coligtesso Dão tem o direito
ração significa _enviar as medídas provisórias
de emendar? ;Não chega a ser absurdo, como para serem aprovadas sem discussão e sem
também o que Se refere ao nosso Colega e
emendas, então, que' não as mande para cá;
querido Companheiro Itamar Franco eles tiM
que baixe outra medida mais rigorosa. Se as
veram a indelicadeza de esquecer(}ue o Vice~ 'envia para cá, é para serem apreciadas e receM
Presidente da República tem direitO' a carro; tber cooperação, corrigindo-se uma porção de
coisas, como essas. - ·
no entanto, quânto ao assunto, não permitem
nem que se emende aqui :q.o Congresso; para
Todo mundo tomou a palavara do Governo
dar esse direito ao Vice-Presidente da Repú- ;na esparrela, porque, rio último debate entre
blica_ tem cjue vir umà. medida piovisória, ias dois candidatos à Presidência da Repúquando não é assunto urgente e relevante. ,blica, foi visível, todos viram que o Presidente
Isto é o que _me preocupa mesmo, porque. Fernando'Collor de Mello usou de argumense fôssemos levados pelas pesquisas, e se ago~ ·tos, entre outros, maliciosos também, como
ra a nossa administração varter que ser Sem- o que dizia respeito ao Nordeste, qUe diStorpre antecipada de pesquisa-de opinião, tería- ceram a colocação do candidato Luiz Inácio
mos que ver que a pesquisa de opinião da ' Lula da Silva como se este estivesse se posiVox Populi, eq~presa, todos-sabemos, da alta cionando contra as cadernetas de poupança,
cOnfiam;a do Presidente da República, mos- enquanto S. Excelência deu a impressão da
trou que a população, pela sua maioria, está
intocabilidade que teriam no seu Governo
contra mexer na caderneta de poupança. Fo~ --ganhando pontos, evidentemente! Então,
o único item em que houve reprovação efe· quando S. Excelência assumiu a Presidência
tiva da maioria da população ouvida, dentro da Repúblcia, sua primeira medida foi toCar
dos critérios da pesquisa - que serve para nas cadernetas de poupança e o povo sen~
uma c()isa, mas n_ão serve para isso -porque.. _ tiu-se traído, ludibriado.

a
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Agora, a justificativa da Ministra da Economia: Não, é porque muitos "tubarões",

muitos aproveitadores, muitos especuladores, que estavam guardando dinheiro no over-

night, quando pressentiram que ia haver modificações profundas que poderiam prejudicá-los, correram para as cadernetas de poupança; por isso,_ tivemos que abrangê-las".
No entanto, o Governo não teve o cuidado
de fazer u,ma seleção, que era fácil; se houve

C!:iSa corriçia, no último mês, o Governo poderia adotar medida legal, à luz do dia, poderia
ter a relação dos elementos que abriram cadernetas de poupança, porque era fácil. Se
houve essa corrida no último mês - e é uma
coisa legal, feita à luz do dia - ela poderia
ter a relação dos elementos que abriram as
cadernetas de poupança, naquele período, de
onde veio o dinheiro, se foi do overnight para
Iá, e quantas cadernetas de poupança foram
transferidas.
Inclusive aí há uma falha, porque ela mesma - parece-me -ou alguém do Governo,
esteve explicando que houve pessoas que
abriram trinta, quarenta, cinqUenta, trezentas cadernetas de poupança, em bancos diferentes. Aqui, S. Ex• diz que. na caderneta
de poupança o cidadão pode ti:far 50 mil cru·
zeiros; se tiver trezentas, ele pode tirar trezentas veze_s cinqüenta mil, diferente daquele
que só vai tirar 50 mil cruzeiroS. Portanto, já aí,- nessa· api~çlação, houVe
orna discriminação. E estamqs·a_qui para Corrigir essas discriminações, co'operando com
o Presidente.
E S. Ex~ diz, peremptoriamente, que o Plano é intocável, que não se pode tocar, senão
vai criar o caos e é unia arma de uma bala
só. Parece aquele sujeito que foi pã!a a ilha
e, quando lá saltou, empurrou a canoa, porque iria ficar na ilha, sem re~resso. AchO
que as coisas não são assim,- O Presidente
estaria exagerando.
Preocupa-me também o desemprego em
mass·a, que o próprio Govema.já colocou
nas suas medidas provisórias. Sua Excelência
mesmo já se propds, através de -seu Secretário
de Administração, a demitir em massa, não
só dos órgãós que estariam sendo extintos,
mas também os funcionárioS -que não tivessem estabilidade, cerca de 70,80 mil, junta-·
mente com a djsposição dós empresários da
iniciatfva Pªrtk!!lar de também desempregar,
como está ocorrendo nos b~ncos, nas empresas, na indústria_principalmente~Esse receio,
infelizmente,·sr. Presidente, está ocorrendo.
Antes mesmo que a Goyerno demita o's seiis
funcionáríoS, jíi"idrliciativa PrTvada está demitindo em massa e será difícil Controlar. Ele
pode mandar o Dr. Tuma entrar em um ou
dois bancos, ornas nas centenas de bancos, nas
centenas de empresas, vai ser difícil controlar
essa disposição, mesmo porque as grandes
empresas, como ele falou outro dia, as multinacionais, têm dinheiro.' enléaixa. Têm mesmo. Não acredita que não tenham dinheiro;
Gostei daquele discurso de Su! Excelência.
Foi lliil discurso pedetisra ,até; ç_pmo eu disse.
As mélt~nácionais, se nãó:JW&m dinheiro,
7
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que mandem buscar os d6lares e paguem os
nho da verdade. A verdade tem várias facefuncionáríos. Por que dólar só §_ai e não entas, de acordo com o local onde estejamos,
tra? Gostei daquela palavra do Presidente.
para olhar à luz da verdade atravessando o
Ali, Sua Excelência falou bonito, falou para
prisma.
a Nação, para o nosso gosto. Mas e os pequeO Governo tem suas verdades, os Partidos
-nos empresários, os donos que promovem
têm suas verdades, eu tenho a minha inter-as---estatí~ticas? Não sou economista, mas as
pretação e sou leal em dizer que muitas coisas
estatísticas falam - agora mesmo há uma
do Plano, principalmente no que diz re~peito
prOpaganda das micro e pequenas empresas
à política monetária, está certa. Estão lá os
: que 80% da economia.nacionaJ é feita pelas
nossos técnicos do Partido, também. Há conempresas pequenas, médias e microentpretribuições deles na idéia global. Foi um apasas. É .uma grande parte da _economia infornhado geral. O meu Partido está' pronto para
mal. Como_ esse pessoal, que não tem dinheicooperar e corrigir os desvios nesse sentido,
ro em caixa, que não tem como buscar o
m<J.S não a,ceitã esta colocação autoritária de
cünpeiro, já deu regra de buscar? Mas sabesup_erioridade do Poçier Executivo sobre os
ni.Os da burocracia, como é diffC~I pegar esse
outros Poderes, principalmente, sobre o Podinheiro para pagar no dia do vencimento
der Legislativo que, neste caso das emendas
da folha de pagamento dos seus funcionários,
provisórias, deveria ser aceito como poder
dez, vinte, trinta ou cinco funcionários.
moderador e aperfeiçoador dessas providênCriou-se essa dificuldade toda e o desemprecias, que todos nós queremos. Mas as querego é um fato que a _cada_ dia os jornais informos para resolver, de uma vez por ~odas,
mam como sendo uma avalanche, Tememos
os problemas nacionais e não criar o caos,
qlie a inundação nos afogu~ a todo~.
o medo e a insegurança.
E o te-rce__iro itero. das nossas preocupaçõe_s
Então, termino aqui, pOrque o nObre Senacomo Parlamentar, Como Líder e como Partidor Ney-Maranhão irá, na sua fala, responder
do de Oposição que tinha as suas linhas prO- _alguma coisa.
gramáticas para resolver os problemas graves
Agradeço a tolerância da Mesa e dos meus
de nossó- País, se chegasse ao governo, é a
pares de me ouvir nesta manhã.
internacionalízação da nossa economia, tamO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
bém com regras: Falou-se muito bonito para
- A Presidência sente-se na obrigâção de
dentro, mas para fora não foi tocado em uma
dizer que o nobre_ Se~ador Mário_ Maia -não
yfrgula Ql).~n.to 4iSciplina dÕ -dinheirO que
tinha se inscrito .formalmente conio Líder e
tem saído, das remessas de lucros das multih.ouye Um eq1,1ívoc!J na-comUnícaç3o._ S. Ex•
nacionais, da nossa dívida externa. Como esam,1nciou uma breve cOmunfcãÇão -desde o
taríamos dentro dissO tudo? ComO fica o perinício da sessão para falár depois d~ brdem
fil da dívída externa?
do Dia. CaSo S. Ei" nao tivesse Se inscrito
O Presidente faloU grosso para todos nós,
como Líder, a precedência caberia ao Senainternamente, mas deveria falar grosso tamdor Ney Maranhão, que assim o fez formalbém para com a divida externa, conio falou
mente.
grosso agotã p~ra as trtUltinacio.nais. Espero
Com a palavra o nobre Senador Ney Maraque Sua Excelência venha falar. Espero que
nhão.·
tenha sido um lapso.
_

ª

A nossa economia ainda-é muito frágil para
competif- cOm ãs :eConomias japonesa, alemã,
italiana, enfim, dos povos do Primeiro Mundo. Essa abertura exagerada pode ser que
propicie a que os grandes países que dominam-a eco-no-mia e estão na faSe põs-industrial
coloque:rii -s-~~s-~quinqUilliaifaS ·aqui a preço
de banana e o povo comece a comprar, porque é barâtõ. E eles têm fôlego para passar
um, dois, cinco anos, jogando os seus produtos industriais apff:-çOde l;lanana, o~ até çomo
amOstra grátis,preço simbólico, sucateando a nossa iridústria nascente, desequilibrando-a _completamente. É um receio e uma
preocupaç"âo mirilla.
Portanto, Sr. Presidente,_desejo deixar registradas eSsas preocupações que são as minhas preocupações pessoais com os problemas regionais, como Representante da Amazónia, e as minhas preocupaÇões como Líder
do PDT no Senado, dizendo que o meu Partido se coloca em uma posição de vigilância
para fazer uma oposição séria e construtiva
para o bem do Brasil, mas não se submeterá,
em momento álgum, aos temperamentos ou
_llo_ egocentrismo do Governo ou da sua equi.pe,-quanao ele- se coloca seriaõ o único cami-

com

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.
Como Líder. Sem revisão do orador) --Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Serei breve.
Trazem-me a esta tribuna dois assuntos:
o primeiro, como nordestino, juntamente
co~ O nosso Senador J utahy Magalhães e,
mats para o Norte, o nobre Senador Mário
Maia. Quero que seja transcrito nos Anais
do Senado um trabalho sério, no meu entendeJ:.:,_ 4e__uDJ _n9rcl~ú_no _Senador_que sempre
foi de Oposição ao Governo passado.
Eu não podia deixar de fazer justiça a um
dos homens que, num cargo de importância
para o desenvolvimento do Nordeste, procurou sempre olhar em primeiro lugar a este
Nordeste tão dessassistido pelos ·Poderes Públicos~Peço à Casa que transcreva um trabalho do nosso ex-Presidente do Banco do Nordeste,JoséPereirae Silva, quando, num rápido comentário, cita o seu trabalho na recuperação deste banco.
O primeiro item, os recursos constitucionais; o segundo, o aumento do capital social.
Após 20 anos desde o último aumento de
capital, o BNB realizou com ê:rlto o lançame_nto de 112 mil~ões de ações

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO-NAClUNAL (Seção II)

O segundo_ item diz respeito ao problema

dos bancos múltiplos, quando foi criada.a
poupança do BNB, as contas remuneradas,
a mesa do open, o Certificado de Depósito
Bancário de maior aceitação com Recibo de
Depósito Bancário, RDB, ao qual o BNB
estava restrito. E ainda o seguro do cartão
de crédito e, mais recentemente, o Fundo
de Curto Prazo de Renda Fixa.
Cita também a luta que teve para manter
esse projeto de suma imp-ortância para as micro e pequenas empresas, o PIN, o Proterra,
eoFmor.
Tudo isto dentro de um programa de austeridade, sem comprometer os planos de expansão, contribuindo para assegurar o equilíbrio financeiro da instituição.
Parabenizo-me com o ex-Presidente, esperando que isto sirva de exemplo para os ho- ·
mens que estão ocupando o poder no momento, neste País, a fim de que continuem dando
o exemplo, como deu o Presidente do Bà.nco
do Nordeste, Pereira e Silva_. Este,_o primeiro
assunto.

O segundo assunto, Sr. Presidente, é com
respeito ao que ouvi atentamente do pronunciamento do nobre Líder do PDT, por quem
tenho ,muito respeito - é um dos meus gurus
aqui no Senado - Senador Mário Maia, e
do nobre Senador Jut~y_Magalhães, pois toda vez que sobe ã tribuna é para defender
os altos iilteresses 'do Brasil e, principalmente, do Nordeste. Nunca me esqueço das arg,üições do nobre Senador quando alguns ministros do Presidente José Sarney, nesta tribuna,
previam aquilo que iria acontecer, porque
S. Ex' conhece os problemas do Nordeste.
Temos o exemplo do Ministro Vicente Fialho, que fez uma série de promessas da tribuna e nada aconteceu. O Senador Jutahy_ M?galhães o argüiu com a autoridade e o conhecimento profundo que tem dos problemas do
Nordeste. ,
Fui o primeiro sei:Iador que deu apoio ao
Presidente Collor no Senado, mas, no meu
entender, as pessoas que o cercam, que conhecem os problemas do Brasil e têm acesso
a conversas com o PreSidente, devem dizer
a Sua Excelência. O Presidente pode até ficar
com um pouco de raiva dessas pessoas. V.
Ex~ 5 podem ficar certos de que, se eu sentir
que alguma coisa errada vai acontecer, mesmo que o Presidente fique com raiva deste
senador; vou dizer -diretamente a Sua Excelência, como digo a V. Ex• ou a qualquer
representante deste País.
Há o problema dos bóias-frias, o problema
dos cortadores de cana-de-açúcar deste País.
No Nordeste, estávamos mais ou menoS com
quase quatrocentos mil trabalhadores sem receber salários por um motivo simples, porque
a maioria desses plantadores de cana-de-açúcar, homens que têm as terras e plantam
cana-de-açúcar, não eram pessoas jurídicas
e sim pessoas físicas. Sendo pessoas- físicas,
estavam na mesma situação de qualquer um
de nós, de receber somente cinqüenta mil
~zeiros da poupança. Como iriam pagar aos

operários, aos-caillpriite-seS? Há que ter uma
solução.
Conversando com a Ministra. Zélia Cardoso de Mello, na reunião das lideranças,
a última vez, soube que existe já uma comissão oode. estão sendo tratados assuntos de
várias naturezas, principalmente o problema
dessas fundações de bem social, associações
e sindicatos que têm o dinheiro na poupança
ou no over para protegê-lo da inflação. Esse
dinheiro está preso. Está em funciori.amento
uma comissão que eStarã estUdando ísso com
todo o carinho e com toda a cautela, para
darmos uma solução o mais rápido possfvel.
Mas pelo problema do trabalhador tenho
um respeitC? muito -grande.

O Sr. Márl()Miiia- Permite-me V.

E~

um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. Ex•
com muito prazer.
O Sr. Mário Maia- Na d,úvida de a nossa
emenda não ter acolhimento, pediria a V.
Ex~ que nessa solicitação à equipe incluísse
os seringueiros, pois são __ semelhantes aos
bóias-frias. São seringueiros, índios, ribeirinhos e agricultores traduzidos no Conselho
Nacional de Seringueíros, nas cooperativas
agroe_x~rativistas e nos centros_- de trabalhadores da Am~ônia, Peço que inclua, então,
essas entidades_ também nesse pleito.

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Senador Mário Maia, já estão incluídos todos os
associados, não só os da plantação de cana
como também os de outras associações, desde
que sejam pessoas físicas, receberão um documento específico do sindicato ou da associação, dando garantia de que essas pessoas
são associadas. Com esse documento irão ter
o mesmo direito da pessoa jurídica que hoje
se inscreve na retirada desse dinheiro, não
s_ó da poupança como do over, de até SOO
mil.
O Sr. Mário Maia - Falaria também da
pessoa jurídica, como o conselho que cito
nominalmente, o Conselho Nacional dos Seringueiros e as Coope:rati.,.as. Essas entidades
têm suas quantias bloqueadas, porque os seringueiros, às vezes, têm relacionamento direta com eles e não com os bancos. Assim
solicito que eles possam tirar os recursos necessários para o funciOnamento da entidade
cooperativa agroextrativista e do Centro de
Trabalhadores Rurais, ou seja, que 3. pessoa
jurídica também tenha esse direito.
O SR. NEY MARANllÃO - Perfeito!
Caro Senador, quero completar, chamando a atenção do meu Companheiro e amigo
Senador Jutahy Magalhães, para o fato de
que o Presidente, na reunião que tivemos·
no Palácio, nos informou que viriam para
oS gabinetes dos Líderes do Governo no Senado e na Câmara, a partir" de hoje, dois
técnicos ligados diretamente ao gabinete da
Ministra, para receberem inclusive esse tipo
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de sugestão e debater com os próprios Senadores, no sentido de Solucionarmos o mais
rápido possível esses problemas que estão
preocupando o povo brasileiro e o Congresso.
Portanto, o problema da cana-de-açúcar
foi resolvido e muitos dos demais casos seme·
lhantes estão hoje englobados nessa medida
provisória.
O Sr. Presidente, ãrespeito do Pfano Brasil
Novo, que o Seriador Jamil Haddad denominou de "Plano Terremoto", tenb_o uma
idéia um pouco diferente e uma história para
contar.
No meu entender, o Presidente Collor está
repetindo a História do Egito, onde Sua Ex, celência é o Moi_sés, que atravessou o Mar
Vermelho, com os inimigos do povo judeu
atrás. Tão logo ele alcançou a terra prometida~ o Mar se fechou e os inimigos morrerani.
Para nós, o inimigo é a inflação. Na terra
prometida, ele deve _ter os cirineus, aqueles
que irão dar urna ajuda sincera com a consciência de que todos estamos no mesmo barco.
O Presidente atravessou uma ponte e dinamitou-a: não tem volta. Não existe volta para
esse Plano. Ele tem que ir para frente. Uma
prova disso é que as pesquisas de opinião
mostram que 83% do povo brasileiro apóia
o Plano, assim como todos os Partidos.
V. Ex~ e o Sená.dor Jutahy Magalhães sintetizaram muito bem a preocupação com-a-espinha dorsal do Plano. Todo o Congresso irá
aprová-lo. Quanto às gordurinhas - e ·este
não é o ponto de vista do 1~ V ice-Líder do
Governo, nem "3"0 Líder dO-PRN, mas uma
~ opinião pessoal- tenho certeza quase abso·
luta de que a sensibilidade do Presidente Collor, da maneira como Sua Excelência resolveu de imediato o problema dos bóias-frías
e da mesma maneira, pela sensibilidade, de
hoje estarem aqui no Congresso dois homens
ligados diretamente ã Ministra da Economia
para receber as sugestões dos Srs. Senadores
e Deputados, nos Gabinetes desses dois Líderes. Tenho certeza de que vamos caminhando
para o entendimento, e que o Congresso terá
um papel preponderante no fechamento des·
_ta medida, deste Plano que será o êxito do
Presidente irmanado com o Poder Legislativo.
Tenho certeza absoluta, 'nobre Senador
Mário Maia, de que a sua preocupação é,
também, a de todos nós, e esta Casa é a
caixa de ressonância das exigências daquilo
que o povo bz:asileíro deseja, à tranqüilidade.
Nerihum de. nós quer ser devorado por esse
monstro que é a inflação, nem mesmo o Partido de V. Ex' e o Partido da mais radical
oposição ao Presidente Collor. Todos temos
consciência de que devemos liqüidar esse
monstro. Se cada um de nós der a sua valiosa
contribuição, chegaremos ao objetivo que todos almejam, isto é, o bem deste País.
Eram estas as.minhas palavras neste instan.te, Sr. Presidente, (Muito bem!)
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(DOCUMENTO A QUE SE REFE- com vantagens para os acionistas, pela maior
·
REO SR. NEY MARANHÃO EM SEU liquidez das açQ_es.
3. Banco Múltiplo- Objetivando sua auPRONUNCIAMENTO.)
to-sustentação pelo atendimento de demanGAPRE. 9010503
·a-as do Inercado, em regime de competição
Fortaleza, 7 de março de 1990
com os modernos bancos comerciais, o BNB
Sr. Senador,
· buscou ctedenciar-se para operar todo o insAo aproximar-se o momento de deixar a
trumental bancário que a legislação oferece,
Presidência do Banco do Nordeste, após peoblendo afinal, em 1989, o reconhecimento
ríodo administrativo de quatro anos, sentilegal como Banco múltiplo. Intensas gestões
mo-nos no dever de apresentar a V. EX" rápirealizadas desde 1986 junto às autoridades
do balanço sobre as realizações do Banco nespe:fmitiram ao Banco lançar nos
se tempo em que tivemos a honra de dirigi-lo. competentes
tiltim9s-quatro anos novos produtos e serviQuando asSumimos a Presidência do Ban- ços,-com destaque para: (Poupança BNB)
co do Nordeste, em abril de 1986, defronta- -_captando recursos que proporcionaram
mo-nos com o crónico problema de escassez novo ii:npulso ao crédito rural, revertendo a
de recursos estáveis, que limitavam -e- até
tendência declinante das aplicações da área,
ameaçavam sua sobrevivência como institui- em face a() reduzido aparte de recursos ofição de fomento regional. Somava-se a isso -cials; (Conta Remunerada)- modalidade de
pesado endividamento do setor público e os
captação ~e depósitos de larga aceitação por
reflexos imediatos do Plano Cruzado, restrinM
parte da clientela; (Mesa de Open)- possibigindo a disponibilidade dç recursos da Insti- lítando ao Banco realizar iliretamente operatuição.
ç6es antes feitas na condição de intermecliários; Certificado de-Depósito Bancário (CDB)
Recuperar fontes estáveis de recUrsos, para
o cumprimento da missão desenvolvimentis- -de maior aceitação que o Recibo de Depóta, era assim desafio imperioso· de nossã Adsito Bancári_o (RDB), ao qual o BNB estava
ministração. Paralelamente, fazia-se neces- restrito; 'e- áhida Seguro, Cartão de Crédito
sário assegurar ao BNB meios de auto-sus- e, maiúecentemente, (Fundos de Curto Pratentação, facultando-lhe o acesso a vários insM zoe de Renda Fixa,)_ acompanhando as novas
trumentos que_pudessem aumentar sua com- tendênciaS do mercado.
petitividade no mercado e elevar sua rentabiO in"gresso d~s primeiras parcelas do FNE,
lidade.
a partir de p1a~ço de 1989, e o esforço de
Findos os quatro anos tle nossa adminis- captaÇãO empreendido pelas agências ao lontração, podemos listar alglllllas realizações go do período, _conferir~ _alteração substan·que coroam ·de êxito oe sforço empreendido cial na estrutura dos recursos do Banco, pernesse período, com vistas ·ao fortalecimento mitindo que em 1989, pela primeira vez em
institucioilal -e- financeiro do Banco e sua muitos anos, os reCUrsos internos superassem
o_s__rcpasses, propOrcionãndo maior flexibimaior presença no mercado:
lidade operacional à Instituição.
1. Recursos Constitucionais -No curso
da elaboração da nova Carta Constitucional,
Em termos operacionais, vale destacar a
BNB
empreendeu
intenso
trabalho
de
artiexpansão
real,
ocorrida
no período, nos em0
culação e apoio às autoridades competentes,
préstimos_ aos setores rural e industrial. Ao
no sentido de restituir ao Banco e ao Norlongo dos últimos quatro anos, as operações
próprias de banco de desenvolvimento, comdeste as prerrogativas abolidas pela reforma
constitucional de 1967. que extinguiu 0 ~·Funpreendendo empréstimos ~de médio e longo
prazos aos setores rural, industrial e de infrado das Secas". O tratamento à questão regianal, contido na nova Carta, com destaque
estrutura, ampliaram gradativamente sua
para a destinaça:-o de recursos orçamentários
participação nas aplicaç6es globais do BNB,
da União em apoio aos setores produtivos
alcançando 78,4% em 1989:·- .
do Norte, Nordeste e CentrQ-Oeste através Por outro lado, há que se registrar também
de suas instituições financeiras de ca'ráter re- as con-quistas relacionadas com a melhoria
gional, representou a vitória -deSSe trabalho,
da efiCiência administrativa: a retomada do
atendendo anseio do Banco de voltar a contar
processo de planejamento, com a elaboração
,com recursos estáveis para retomar, a pleno, de planos de curto e longo prazos; a revitaliseu papel de agente de fomento.
zação do Escritório Técnico de Estudos ECo2. Aumento do Capital Social-Em 1987, nôrnicos do Nordeste (ETENE) como órgão
após 20 anOs--deSde seu último aumento de
de pesquisa regional; o reforço das equipes
técnicás-das áreas operacionais, na Direção
capital, o BNB realizou com êxito o lançamento de 112 milhões de açOes. A subscrição Geral e Agências; a realização de investimen·constituiuamaioroperaçãotleunderwrinting tos maciços em informática, conferíndc
,em todo o País, naquele ano, sendo concluída
maior agilidade e segurança ·aos serviços; ·~
. no prazo de três meses, não obstante a coo- a intensificação do treinamento, notadamen. juntura à época desfavorável à colocação de
te do pessoal das Agências, além de aperfei, novos papéis no mercado. Além do consideçoáfueri~os constantes nas estruturas organirável reforço ao património Líquido do Ban- zadonais e nos métodos e processos de traba~
co, a subscrição de ações possibilltou maior
lho.
pulverização dos papéis do BNB~ até então
Tudoissodentrodeumprogramadeauste~
'concentrados nas mãos de grandes investi-· · cidade q_ue, sem comprometer os planos de
.dores, favorecendo sua negociação em bolsa,
expan~ão, contribuiu para assegurar o equilí~

~
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brio financeiro da Instituição, a despeito de
cOnjunturas PC!r vezes ady_ersas, resultantes,
por exemplo, da retirada dos recursos oficiàis
sem custo financeiro: PIN, PROTERRA e

FINOR.
Ao apresentar essa síntese de realizações,
fruto de um trabalho incansável no qual se
empenharam, dirigentes e funcionários do
Banco, não podemos esconder o orgulho do
dever cumprido e a certeza de que trilhamos
o caminho certo, assegurada pelo apoio e colaboração recebidas da comunidade nordestina, através de suas lideranças mais representativas, no número dos quais V. Ex• se
alista.
Estamos conscientes, porém, de que o tra~
balho não está concluído. A revisão do texto
constitucional, em 1993, por certo exigirá esforço redobrado visando _as~gurar as con-qUistas até aqui cibtldas. Do mesmo modo,
o cumprimento de dispositivoS ãiilàa não regulamentados, como o § 29 do art. 192 da
Constituição.
É nesse sentido que, com a vivência de
homem nordestino, ehriquecida sobrerD.odo
nos quatro anos em que estivemos à frente
do BNB, conclamamos o concurso de sua
liderança para a manutenção de uma mobilização permanente em defesa do Nordeste.
Só com o trabalho coeso, como o deram
eXemplo na Assembléia Nadon8I Constituinte os parlamentares regionalistas, poderemos
resgatar para o Nordeste_a merecida posição
no contexto nacional.
São desafios que terão de ser enfrentados
Com determinação, competência e seriedade,
Considerando o momento de extrema gravidade que afeta toda a Nação brasileira, em
seu processo de tedemocratização e retomada do crescimento económico. Teinõs certeza
de que as li4eranças nordestinas saberão conferir a·o Góvemo' que se inicia o apóio necessário para que o País supere as dificuldades
sem maio~es sacrifícios para o povo, especialmente para as populações mais sofridaS-do
Nordeste.
A esse respeito, deixamos aqui o testemunho de_ que o Banco do Nordeste muito tern
a contribuir nesse esforço nacional: uma instituição séria, solidamente estruturada, contando com uma equipe de funcionários das
mais efic_ien_tes e comprometidas com o Nordeste e que, por certo, possibilitará às futuras
gestões acumular conquistas cada vez m-ais
significativas em proveito da região-1
Por fim, ao tempo em que agradecemos
a colaboração recebida de- V. Ex'., sem a
qual certamente não teráiamos obti~o o sucesso de nossa jornada, reafirmamos nossa
disposição para enfrentar quaisquer missões
cujo objetivo vise ao desenvolvimento regional .
Cordialmente Saudações, - José Pereira
' e Silva, Presidente.

O SR. PRESIDENTE- (Pmtipeu- de -SOUsa)
- Não há mais oradores inscritos.
A Presidência Comunica -que ilãÕ se realita_rá a sessão do S_enado prevista para- hoje,
ãs 1~ horas e 30 minutos, em virtude de con-
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vocação de sessão do Congresso-para o mes~
mo horário. Assim sendo, a Presidência designa para a ordinária de amanhã, às 9 horas,
a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 3, DE 1990- COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com o
Projeto- de Lei do Senado
n1> 4, de 1990- Complementar)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n!'3, de 1990----:- Complementar (n!' 149/90, na Cãsá de origem),que eStabelece de acordo com o art. 14, § 9~da Constituição Federal, casos de inelegibilidade·, prazos de sua cessação e determina outras providências (dependendo de parecer).

-2PROJETO DE LEI DO SENADO
N'4, DE 1990-COMPLEMENTAR
(Em regi.me de urgência, nos_termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado
N~' 3, de 1990- Complementar)
DisCusSãO,- ein tur-nO único, do ProjetO de
Lei do Senado n9 4, de 1990.....:. Càiiipleméiltar;de autoria do Senador Jarbas Passarinho,
que dispõe sobre inelegibilidade e dá outras
providências (dependendo de parecer).

-3PROJETO DE RESOI:DÇÂO
N•ll, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 33.6, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 11, de 1990 (apresentado pela
·Comissão de Assuntos Económicos como
conclusão de seu Parecer n9 27, de 1990),
que autoriza o Governo do Estado de Goiás
a emitir e colocar no mercado, através de
·ofertas públicas, 4.000.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás (LFr-

GO).

.
-4PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 2, DE 1989

Discussão, em turnO único, do Projeto -de
Resolução n9 2, de 1989, de iniciativa da Comissão Diretora, que altera o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, aprovado
pela Resoluão n9 58, de 10 de novembro de
1972, nas partes referentes à SeCretaria de
Documentação e Informação, tendo
_
PARECERES sob n" 142 e 329, de 1989,
das Comissões
-de Constituiçio, Justiça e Cidadania, fa: voráVel e
-Diretora, contráriO.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada _a sessão.
(Levanta-se a sessãO- às 13 horas e 45
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PÊLO SR. LElTE CHAVES NA SESSÃO
DE 16-3-90 E QUE, ENTREGUE Ã
REVlSÃO DO ORADOR, SERI4 PUBLlCADO POSTERIORMENTE.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR.
Pronuncia o seguínte ôiscurso) -~·sr. Presi~
dente, Srs. Senadores, estamos sob a égide
de um novo Governo. Depois de tririta anos,
um Governo democrático se-instalou no País.
_Q _Ali!:U discti~o _tem uma finaildade; -a de
registrar no Senado, no dia seguinte ao da
posse, este Jafo que não deixa, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, de ser um fato--novo~ n-a
nossa vida polítiCa.
Ontem, quem tomou posse na PreSidência
da República? Um jovem de quarenta anos
apenas, nascido no Rio de Janeiro, de origem
nordestina, de Alagoas, Estado que, com Sua
Excelência, já deu ao País três Presidentes
da República. O primeiro Presidente da República fOi de Alagoas.
Então, Sua Excelência tem, a despeito de
ter nascido no Rio de Janeiro, toda ancestralidade nordestina, uma das regiões onde, ao
longo dos anos, o sentimento político se consolidou pelos embates difíceis em que se vive.
A posse se fez perante o Congresso Nacional, em circunstâncias jamais vistas no Pais.
Parece-me que ao todo 140 representantes
de nações estrangeiras ali estiveram presen~
tes.
O Presidente Collor de Mello foi sucessivamente inte~rompído por aplausos Ôo seu dis~
curso de posse, o que jamais poderia ser comum num Congresso que participôu intensamente da campanha presidencial, campanha
esta em que houve 22 candidatos à Presidência da República, 21 deles em oposição
a Sua Excelência.
8Qje S-ua Excelência haveria d~'-eSt~- no
Congresso Nacional para anunciar à N~ção
as suas medidas.
Estranhamente, Sr. Presidente, Lideranças sem expre..<;são criaram dificulda_des para
que esse ato significativo desse ao Congresso
Nacional a dimensão que ele deve ter. Dois
pequenos partidos resistiram e as Lideranças
maiores silenciaram. Eni. razão disso, o Presi- ·
dente, ao invés de ter este Plenário para a
divulgação das medidas, vai ter de entregá-las
p~ssoalmente ao Pn;sidente do_ Congresso,
em companhia do seu Ministério.
·
O Presidente quer significar cOni isSo-que
prestigiou o Congresso Nacional. Inclusive,
estamos vendo que, no meu Partido, pode-se
operar o que houve na ConStituinte, quando
o PMDB, Partido majoritário, sucumbiu às
determinações da Liderança do Partido dos
Trabalhadores. Um Partido de responsabilidades maiores, com mais compromissos
·com a Nação, por sua Liderança, sucumbiu
. ve.ç_gonhosamente às determinações de um

Sexta-feira 23 899

·Partido segmentado, embora respeitável,
·mas sem visão nenhuma da globalidade na-cional.
-Sr. Presidente, estou notando que desta
vez a mesma coisa.vai-se operar nesta Casa.
Bancadas frustradas, em razão da derrota,
vão querer criar resistência ao novo Governo
que se instala no- País, cercado de esperanças.
Um jovem, sozinho,_ com sua mensagem,
_venceu velhas e antiquadas lideranças, pela
sua visão nacional, pela sua visão mais agrangente, pela sua visão maior do Pais e do exte. rior.
O Congresso Nacional não tem o direito
de obstruir o novo Governo. DaqUi mesmo, já tive oportunidade de defender, dentro dos
limites das nossaS possibilidades, amplos poderes ao Executivo. Achávamos que as leis,
as -concessões que deveríamos fazer, seiiã.ili.
através de lei delegada. Essa lei, na Coti.stituição atual, já é limitativa e restritiva, tem
restrição não só ho campo da aplicação como
também restrição de que o próprio Congresso
possa revogá-las, possam diminuí-las no campo de sua aplicabilidade.
As Lideranças não concordaram, sob a ale-gação de que isso seria entregar tudo ao Executivo, seria· concorrer pa~ a formação de
- um governo ditatorial. Isso, Sr. Presidente,
é uma demonstração de má-fé e de incapa~
cidade. A lei delegada existe por determinação nossa, é um instrumento constitucional. O Preside_gte governará por medidas pro~visórias_. E vejam V. Ex~s o risco, as medidas
provisórias são extremamente precárias. Já
estamos assoberbados com 250 leis que devem reguiamentar a Constituição, estamos
em ano eleitora:r •. como iremos aprovar em
trinta dias sucessivas medidas de 3.Ito alcance
e de alta importância, resultantes das promes-sas presidenciais à Nação? .
· · A primeira me"dida poderá ser aprovada;
a segunda dificilmente o será; a terceira com
maior dificuldade também. Tenho certeza de
que o Presidente Fernando Collor não fará
como o Presidente José Sarney: não mandará
outras medidas, não irá renová-las, numa diminuição do seu mandato legftimo, quando
o nos-so está em queda, pois estamos em final
de mandato.
Então, o que ocorrerá? A Nação tomará
conhe.cimento da nossa ina-dimplência, da
nossa· inefiCiênciã.:
-

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

Permite-me V. EX•

O SR. LEITE CHAVES -

Com toâo

o

prazer~ nobfes ·Senadores, dentro de alguns

.instantes.
Pergunto, então, a este Congresso em final
de mandato, ..derrotadas suas lideranças nas
eleições, lideranças que s__e_diziam as mais expressivas aqui dentro, terá ele forças e condições morais de enfrentar essa realidade?
Sr. Presidente, quero falar à consciência
nacional. Todos sabem que pertenço ;10 Partido do Movimento Democrático Brasileiro .
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Cheguei a esta Casa em 1975 para lutar contra
a ditadura, contra a violência. Aqui, inclusive, sofri, fui um dos que mais se expuseram

ã luta contra a violência, enquanto a Casa
silenciou. E não posso, Sr. Presidente, admi-

tir a repetição dos mesmos fatos. Na Constituinte ataquei nosso Uder, que se submeteu
vergonhosamente ao comando do PT e, desta
forma, o meu partido_ e o PSDB, os maiores

partidos desta Casa, estão querendo repetir
a história.

Ontem foi um dia incomum para o País.
Só temos compromisso em restringir medidas
que violentem a moral e, sabidamente, os
grandes interesses nacionais. Motivações pes-

soais e ideológicas não podem ser levantadas,
porque as picuinhas ideológicas foram rechaçadas pela Nação nas últimas eleições.
O Sr. Mauro Benevides- Peirnite~me V.
Er- um aparte?

O SR. LEITE CHAVES- Com muito pra·

zer.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Leite Chaves-, sein dúvidii V. Ex•, a esta altura
do seu pronunciamento, nos remete a uma
discussão em tomo do processo legislativo,
posicionando~se, desde já, a favor da delega·
· ção legislativa e não da medida provisória,
que me parece ser o instituto que, no consen·
so_ das lideranças, melhor se ajustaria a esti
'fase de alterações profundas pretendidas pelo
novo Presidente da República. V. Ex' sabe
.que não poderemos, de maneira alguma, fu·
gir ao nosso dever, o dever que é de V. Ex~
e de todos nós, senadores e deputados, no
sentido de oferecer o suporte legislativo pre·
tendido pelo Presidente da República, no que
entendemos serem medidas aconselháveis
para superar a grave crise com que se debate
o Pafs. Se V. Ex• entende que o instituto
,da lei delegada poderia superpor-se à medida
provisória, eu teria minhas dúvidas, porque
nenhum senador ou deputado, integrando a
Comissão Mista do Congress-o Nacional e,
posteriormente, no próprio Congress_o, nega~
ria essa participação, que será urgente e saliente, reconhecendo a admissibilidade da
medida, dentro daqueles conceitos de rele~
vância e urg~itcia e, posteriormente, aprê-·
ciando a proposição no mérito-. Acredito que
a intenção das lideranças do Congresso,- no'
que tange ao privilegiamento da medida provisória, foi a de W!e, com ela, poderia ocorrer
a nossa participação, transformando-a em
projeto de conversão e assegu-iaridO ao Pre_si~
dente da República, após essa transforma~
ção, que Sua Excelência sancionasse ou exercitasse a sua prerrogativa de veto. Cheguei
a discutir com alguns co-mpanheiros esta a!~
temância de proposições dentro do processo
legislativo e senti que se pretendia de fato,
quando se favorecia a medida provisória,
abrir uma alternativa de participação do Congresso nessas medidas que serão adotadas.
A V. EX', que está, de certa forma, iniciarido
seu brilhante discurso com uma conotaçãO
pessimista, posso dizer - e vários líderes se ·
manifestaram pela teleyisão - que o CoD.-

gresso não vai negligenciar,_ não vai transformar-se em um- órgão desidioso -no cumprimento daquilo que é o seu dever fundamen~
·tal: apreciar as proposições emanadas ao Legislativo e dar a sua colaboração para a ultrapassagem desta fase crítica da vida política
brasileira.
O SR. LEITE CHAVES -

Compreendo

o sentimento de V. Ex• Mas a fonna pela
qual optamos não vai viabilizar a realização
de metas daeJ;Ivergadur!! que o $enhor Presi·
dente deseja_._
Veja V. Ex• a prevenção menor. Um Líder,
hoj!!, de um Partido, sob a alegação de que
o Regimento nâO-prevê a presença do Presidente da República em situações dessa natu·
reza, se opós, pela TV, à sua presença nesta
Casa. quando só engrandeceria o Congresso
e a Nação o oontato com a vida congressual
de SUa Excelência o Senhor ~esidente da
República.
O Sr. Mário Maia· Permite-me V. Ex'
um aparte?
O SR. LEITE CHAVES- Então, se opôs
por falta de uma determinação regimental.
Por outro lado, a Constituição promulgada
por nós prevê a lei delegada, que, mesmo
restrita, é mais ampla, mais pertinente e mais
apropriada do que a medida provisória, e,
mesmo assim, não se concede a lei delegada.
O que Se quer é o confronto. Eu já estou
vendo de antemão a formaçáo intencional de
oposições emocionais, que não podem ser to~
leradas nesta Casa.
Eu até já flz_e estou fazendo_ apelo a alguns
Senadores de origiiln nordestina: do Norte
e do Nordeste, são 11 Estados e 33 Senã.do·
res. Há nordestinos de origem de outros Estados, onde o :Presidente Fernando Collor de
Mello teve grande votaçáo,como no meu Estado. 90% dos nordestinos do Paraná votaram em Sua Excelência como votaram em
mim. E essa intencionalidade mascarada de
patriotisnio, na rearidade, representa uma
frustração da derrota das últimas eleições.
Eu estou ouvindo os meus companheiros,
também, do Nordeste, para que possam compor-se até naquilO que é fundamental, a nossa solidariedade de origem, para que prestigiemos o novo Pr~sidente nos instantes mais
difíceis.
O Sr. Mário Maia-- Permite V. Ex• .um
aparte?
O Sr. J~Íaby Magalhães -·Co~cede~-me~
ia ur:n aparte, nobre Senador?

O SR. LEITE CHAVES -

Quero dizer

a V. Ex• que estou vendo dificuldade. Bastou
que Sua Ex-cclênCfa- escolhesse um Líder para
OGoveniõ,--nesta Casa, Liderança a ser exercida de acordo·com o Regimento que estamos
3.dotando, para que a sua própria Bancada
o colocasse numa situação de vexame moral.
O Senador José Ignádo Ferreira foi escolhido pela slla compet_ência e pelo fato de
ter participado de uma das Comissões no Senado. O que o seu Partido faz? Expulsa-o.
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_Sr. Presidente, não tem sentido esse com·
portamento. Se o próprio PSDB diz que vai
cooperar, participar do que é fundamental,
não quer dizer que o Lfder é seu; tem que
ser de qualquer Bancada; sobretudo porque
foi escolhido em caráter pessoal, não quer
dizer tenha que ser o Uder expulso dessa
Bancada, quando o próprio Partido já se de·
clarou solidário ao Governo nas medidas fun·
damentais.
Concedo o aparte aõ nobre Senador Mário
Maia, que já o havia solicitado.
O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Leite
Chaves, V. Ex• deixa perplexa esta Casa, por~
que, antes de o Senhor Presidente da Repú~
blica assumir, e quando se cogitava de a Liderança ser dada ao nobre Senador Carlos Chiarelli, V. Ex• já se apressava em ser o porta-voz
do atual Governo, fazendo uma comunicação
a:qui, delegada por SUa Excelênci~, conforme
V. Ex• falou, sobre o ~anco__4o_Brasi~,_ que
não teria o tratamento dráStico como- estava
sendo comentado na imprensa. Agora também- e não sei se V. EX" já foi designado
Vice·Lfder do Governo, po!que consta, pelos
noticiários, que o Lfder escolhido é o nosso
Colega Senador José Ignácio Ferreira quando, com a veemência com que assoma
à tribuna para defender o Governo 1 procura
convencer os seus Companheiros, principalmente ·os da Bancada do Norte, a "coabitar"
com a programação do novo Presidente da
República, eu me permito dizer que V. Ex•
está sendo um pouco severo para com o julgamento dos Partidos que se opuseram à presença do Pre-sidente no Congresso N~cional;
acho que a versão de V. EX' estaria um pouco
âistorcida. As Lideranças dos pequenos Partidos -- PDT e PT - não se opuseram à
presença· dO Presidente da República no Congresso Nacional; apenas acharam que não seria possível a vinda de Sua Excelência como
sugerido, por não estar prevista no Regimen~
to das duas Casas, nem no Regimento Co~
mum. Ontem o Congfessõ Nacional se reuniu
para dar posse ao Presidente da República
e Sua Excelência colocou, num discurso de
uma hora, todas as diretrizes básicas do seu
Governo; agora, convocar pa:ra o ootro dia
o Congresso Nacional a fim de, novamente,
ouvi-lo detalhar as suas diretrizes, achamos
estranho que Sua Excelência também vieSse
fazê~lo com a mesma prerrogativa que teve
_ de ficar falando s.oziQ:ho na posse; apenas os
nossos Partidos consideraram que aceitariam
.a vinda do Senhor Presidente da República,
contanto que tivessem o direito de interpelá-lo também; e as assessorias do Governo
e o próprio Governo não aceitaram tal condição. De niodo que é diferente diZer que esses
~artidos já se colocam contra porque foram
derrotados ou como revanche; é não querer
a presença do Senhor Presidente da República aqui. Nós, como Lfderdo PDT no Senado, temos que fazer esta colocação a V. Ex•
e não aceitar as insinuaçóes que is tá fazendo,
no que concerne aos pequenos Partidos, mes. mo porque temos autoridade moral para fazê.
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lo, pois ontem participamos de todas as solenidades em homenagem ao Senhor Presidente da República. Estivemos ã'Qui, no Congresso Nacional, fomos às solenidades de
transmissão da faixa e, â tarde, como Líder

do Partido, cumprimentamos, respeitosamente, o Senhor Presidente da República,
e, inclusive, fizei:nos questãO de acentuar que
ali estávamos como Líder do DPT, numa posição vigilante para fazer oposição elevada
e construtiva, para o bem do Brasil. De modo
que coloque V. EX' nos devidos termos os
nossos Partidos, que estão conforme a Cons~
tituição e as leis.
O SR. LEITE CHAVES - Posições construtivas! O que valem na politica'? Então, V.
Er pode estar presente, é um hábito social.
Mas na hora em que o Presidente manifesta
. o desejo de dar conhecimento, não das medidas genéricas, que, inclusive, p-oderiam ser
anunciadas externamente, aqui - eram coisas específicas - , então, todos os Partidos
minoritários, pór- suas Lideranças; impedem
os majoritário-S de estar presentes! Estão
criando resistência desde este momento, sob
a alegação de que o Regimento que pode
ser mudado a qualquer hora, é omisso.
Por outro lado, existe disposição constitucional sobre a lei delegada, que era o mais
pertinente, e não perderíamos o controle das
medidas futuras. E se se nega a lei delegada,
nega-se quando a Constituição permite, e se
nega a presença do Presidente da República
no Congresso, porque o Regimento é omisso!
Não admito, em meu Partido, a vegonhosa
posição que aceitamos na Constituinte; contra o que me levantei na Constituinte. Partido
majoritário, mais qualificado, de maior expressão intelectual, política, eleitoral e juód.ica, sucumbimos à determinação de grupamentos de discutível valor ideológico.
Então, ãs medidas do Presidente futuro podem-se fazer restrições de ordem moral, de
outras conveniências nacionais, mas não de
ordem ideológica, agora, porque as ideologias que levantaram foram rechaçadas pelo
povo.
Estamos diante de uma situação muit9 difícil, e este Congresso, sobretudo o Senado,
tem que dar cooperação. Estamos encontrando, inclusive nos bastidores, resistências organizadas, e isto não pode ocorrer.
O Sr. Jutaby Magalhães- Permite
um aparte?

V~ Ex~

O SR. LEITE CHAVES - Concedo o
aparte ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador
Leite Chaves, não.digo que V. E~ surpreenK
de o Senado, porque já o conhecemos há
. muito tempo e sabemos das posições que toma. Não entendo bem como, em-uma democracia~ temos receio de oposição -oposição
faz parte também do regime democrático; 6
o contraditório que -deVe existir em todos os
debates, em todas as decisões. Não receio
que se faça um trabalho de oposição; pelo·
contrário, é neCesSário que se faça também

um trabalho de oposição, para criticiti as medidas que_ aqui chegaram e tentar _melhorálas. Através da lei delegada não conseguiríamos isto. E não é pelo fato de constar
na Constituiçá0__3._ possibilidade da lei delegada que somos obrigados a aceitá-la; consta,
também, na Constituição o impeacbment,
mas ninguénl é Obrigado a aceitar que qualquer um chegue aqui com a idéia louca de
pedir impeachment disso ou daquilo. Então,
nãO- podemos, de maneira alguma, nos preocupar, como V. Ex• parece estar, e respeito
essa posição~ Não foram só os PartidoS menores que procuraram defender a integridade
do RegimentO Interno e_ da própria Constituição. Querenios a ·ooa convivência com o
Executivo, ·o que ê- absolutmente necessário.
Temos que dar condição de governabilidade
ao PresidCmte. Ê absolutamente necessário,
mas podemos criticar, como j>odemos dizer
que estamos aqui impedindo que o Governo
faça alguma coisa, quando declaramos que
não aceitamos posições como a da Ministra
Zélia Cardoso, que, num dia, diz que de maneira alg\!ma haverá feriado bancário e, no
outro dia, decreta o feriado. Isto faz com
que se perca a credibilidade. Durante_a campanha foi dito que os salários não seriam atingidos e, agora, vê-se que os salários Serão
atingidos; foi dito também, durante a campanha, que não haveria congelamento, e, agora,
es_t~-s.e vendo que vai ocorrer. ls59 fãz perder
a credibilidade.. Não digo que se vá impedir
que dê certo; todos estamos torcendo, todos
estamos rezando para que as medidas déem
certo; o Brasil precisa sair desta crise. Agora
vejo V. E_!"!-:- aí, sim, fico um poUcO espantado- criticando a Liderança do seu Partido, porque foi um Uder do seu Partido e
o Presidente do seu Partido que tomaram
a_ frente para faZer, segundo a opinião deles,
respeitar o Regimento e a Constituição.
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esgotou há três minutos. E, como-v. Ex• se
mostra muito interessado em tomar conheci·
menta cfaS medidas que Õ--Presidente da Re·
pública está -encaminhando ao Congresso,
lembro a V. Ex• que o Presidente_do Senado
estará recebendo, às 10 horas e 30 ffiinutOs;
o Presidente da República. Se V. Ex~ está
muito interessado, poderia ir <ité -õ Gabinete
presidencial.

O SR. LEITE CHAVES - Queio âizer
a V. Ex• que o Presidente Ulysses Guimarães,
do meu Partido, logo depois das eleições,
disse que o povo indicou quem é o Go\'erno,
de um lado~ e oposição, de outro, e que sería·
mos opOsição. O argumento merece reparo.
Se as eleições se operassem simultaneamente
para Presidente da República, para esta Cã.sa
e para a- Câmara, as Bancadas _e as campo·
sições não seriam essas. Precisamos mostrar
aós _Companheiros, ao povo, que estamos
diante de uma situação de premência nacional. O fato não _é comum, a ponto da inexis·
tência de uma norma regimental levar o Líder
de determinado Partido a dizer não, e os Uderes majoritários cheguem novamente a su·
cumbir a essas orientações, como ocorreu na
CoriStituinte. E as- grandes falhas da Consti·
tuinte decorreram dessa vergonhosa submissão. Não admitimos, doravante, que o PT
e os Partidos menores, ideologicamente dú·
bios, venham a dominar, inclusive, o meu
Partido - ou assumimos uma posição digna
perante a Nação ou, então, cada um que tome
a sua posição pessoal, de forma clara.
Quero dizer, de antemão, que não reprerei:t.to nem Collor de Mello nem ninguém;
represento a minha consciência como Membro desta Casa. Quando falei, aqui, pela pri·
meira vez, em nome do Presidente, foi a pedido de Sua Excelência. Sua ExcelênCia disseme: "SenadQr Le_ite Chaves, estão fazendo
uma cizânia; estão levantando a Nação, os
O SR. LEITE CHAVES.---' O Regimento
bancos particulares, os bancários do Banco
da ConstituiçãO? Refiro-me ao Lfder do PDT
do Brasil contra mim. Não vou privatizar o
na Câmara, sUa Posição em programa--de 'tV
Banco do Brasil; vou fortalecê· lo, vou reinte·
desta manhã.
grá-lo na sua antiga função. Peço a V. EX'
que, como adv.ogado do banco, faça essa de·
O Sr. Jutahy Magalhães - O Regimento.
fesa minha no Senado. E foi o que fíZ: AgQra
"e a" Constituição. Quando V. Ex• fala tamfaço-a em meu nome, porque estou vendo
bém- e aqui está o Vice-Líder, no exercício
a repetição de_ignomfnias, de posições menoo
da Liderança, e certamente falará sobre isso,
~s, vergonhosas, na Constituinte, que cria·
e tive a oportunidade de, domingo passado,
ram o Centrão, que criaram os problemas
honrado com a consulta do Senador José lgdos quatro anos, as divisões vergonhosas_.
nácio Ferreira a respeitO da sua pOSição, que
Desta vez, não! E .tenho certeza que o Presi·
ligou para Salvador, tive a oportunidade de
dente Collor de Mello terá outro comportamanifestai a minha opinião. Eti diSse: "Não
mento. Condenaram o Presidente José Sarentendo como um Senador de um Partido
ney por tolerância demasiada; do Presiden~e
que se diz de OposíÇão, que manifesta Oficiã.I·
atua! não se deve esperar vacilações; tenho
mente a ~ua posição de Oposição, vai ser
certeza que Sua Excelência não vai chegar
Líder do Governo. Para iSso é_ precíso que_
ao ponto de repetir medidas provisórias ape·
ele deixe o Partido". Foi a minha opinião·· nas para que o Congresso se acomode aos
dada ao Senador José lgnácio Ferreira. Não·
seus interesses. Se as primeiras medidas pro·
vejo ness~ poSição n3da contra o País.
visórias nãO forem aprovadas ou rejeitadas
no tem-po, é a Nação que vem aqui. E esta
OSR. LEITE CHAVES - Respondo a.
Casa~ que está em filial de mandato, não pode
V. Ex'
arvqrar-se em representante da nova ·re-ali·
r dade. Quantos aqui voltarão? Já não digo
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
o Senado, porque é um terço apenas que vai
-Nobre Senador Leite Chaves, a Presidência lembra a·v. Ex• que o seu tempo já se:- ,. ser aprovado. Quantos da Câmara voltarão?
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É diferente, a Nação é outra a partir de on·
tem.
Acho que pequenas filigranas ideológicaS,
que insígníficantes sentimentos de derrota
não venham criar dificuldades numa fase de
tamanha importância para a nacionalidade.
Eu disse, muitas vezes aqui, que não acredito na melhoria da Nação através de proGessos legais, porque ninguém vota contra seus
interesses e ninguém chega aqui, e, mesmo
que chegue, representando interess_es_Q~mais
legítimos, termina acomodando~se a situações de conveniência.

Eu disse: só as revoluções mudam_- já
o disse muitas vezes. O Brasil,. que sempre

encontra jeito para tudo, pode ser que na
determinação de um Presidente jovem, inspirado, encontre melhores opções nacionais.
Não venham as Lideranças esmagadas nas
eleições passadas levantar antigas mágoas e
suscetibilidades.
,
Quem poderia conceber melhor brilho
maior convencimento flã- posse de ontem se
fosse eleito· qualquer outro dos 21 candidatos? Quem- seriã:? Ninguém governa ·mais um
Pais deste tamanho sem visão-de mundo, sem
clara visão internacional. Caipirismo já não
tem vez. TivefuoS nas eleições passadas candidatos superado~ no tempo e na visão histórica. Então, a Nação votou em Collor porque
ele apresentou melhores alternativas, mostrou ser o melhor. Quem dirá que ele terá
sucesso? Pode ser que amanhã Sua Excelência esteja sendo vaiado nas ruas, mas não
temos o direito, absolutamente, sobretudo
no Senado -uma Casa refletida- nem condições, nem o dever de cria-r. os primeiros
e iritencionals obstáculos, o que já parece
ocorrer.
.
Não concebo que o meU Partido, majoritário,- volte a ser governado e mandado pelo
PT, como o foi na Constituinte, Ele foi dominado, subjugado. O nosso Udú cã.pituloÚ
vergonhosamente a isso e eu denunciei o fato,
.em plenário e em reunião _de Bancada. Quando previ aqu_ilo, denuf!.cieí perante S. Ex• que
quem devena renunctar era o noSso Líder.
DiSse a S.
que, embora fosse qualificado
para a vida pública, não ~stava preparado
para ser Líder de uma Constituiiite. Fomosmandados pelo PT. DominadO por Lula -e
por José Genoíno. A mesma coisá náo poderá
ocorrer agora. Não admitimOs.

e

Exa

O Sr. ChagaS RodrlgÚes- Permite-me V.'
EX" um aparte, nobre Senador Leite Cfiaves?

OSr. Odacir Soares - Permite-me V. EX"
um aparte?
O SR. LEITE CHAVES- Ouço. com pra·
zer, o aparte do nobre Senador Chagas Ro·drigues, depois ouvirei a- intervenção do Senador Odacir Soares.
O Sr- Chagas Rodrigues -Nobre Senador
Leite Chaves, procurarei ser breve, mas tenho que ferir alguns assuntos. Primeiramei:l·
te, V. Ex•, em 1988, criticou o nobre :C..fder
Mário Covas. Naquela oportunidade, eu o
defendi. Então, não é de hoje a minha defesa.
I

V. Ex• sabe que o comportamento do Senador MáriO_ Covas na_Constituinte não foi nem
poderia ser o de um ditador, mas de um Lí·
de_r, agindo em consonância com o Presidente
da Con_s_tituinte, nosso correligionário de então, e em consonância com o Relator-GeraL
Então, tudo se fez de comum acordo. S. Ex•,
a meu ver, foi um L{der extraordinário, como
o fora em 1968, quando foi cassado e não
respondeu a nenhum processo, porque não
havia_ nada c_ontra a vida de S. Ex~ Agora,
s_~ \{_._Er me permite ainda, nobre Senador
Leite Chaves, todos nós somos democratas.
COmo democratas defendemos necessariamente o pluralismo partidário. E o que é pluralismo partidário? E decorrência do pluralismo de doutrinas políticas, económicas, filosóficas e de religiões. Cada um é livre para
ter a sua religião, a sua filosofia política, econó.mica e social. Isso é natural. V. Ex• tem
todo o direito de defender a lei delegada e
a existência de um· Uder do Governo, mas
tenho O- direito de s.er coerente. Dois anos
atrás, coloquei-me aqui contra a figura do
Líder de Governo escolhido por um Presidente da República - o Presidente era o
Senhor José Sarney. Eu _dizia: "Não estou
aqui manifestando-me contra o atual Presidente" -_era então Líder do Governo o nobre Senador Rachid Saldanha Derzi. CoO·
fesso a V, Ex•, enquanto eu estiver aqui, en·
quanto Deus me der vida e eu puder permanecer nesta Casa - já fui cassado uma vez
-.defenderei este princípio, que não é contra nenhuma pessoa. Na minha maneira de
encarar a democracia, acho que um partido
ou um bloco pode indicar o Líder do Governo; Líder eleito, mas sou contrário à inge·
rêncla de um Chefe do Poder Executivo n_o
Senado . .O Presidente não pode designar ninguém seu Líder nesta Casa. Sou contra isso,
mas respeito o ponto de vista dos ilustres
colegas, Quanto à lei delegada, na Consti·
tuinte apresentei uma emenda supressiva do
instituto, porque entendo que no presidencialismo não deve haver lei delegada.

O SR. LEITÉ CHAVES- Então, por que
não revog~os logo agora? Está na Constituição.
O Si-. Chagas RodrigueS...:....:: Se dependesse"
de mím, nem _existiri_a. Agora, respeito o ponto âe vista contrário._ No presidencialismo,
veja V. Ext', o Presidente da República é Che·
fede Estado, é Chefe de Governo, é natura1merite, o orientador de alguns partidos polítí·
coS. Se ainda puder legislar, então, que va·
mos fazer nós do Poder Legislativo? A Constituição, é ·eerto, pi'eVê o institUto. Fala ape·
nas que na lei delegada devemos mencionar
o conteúdo e os termos da delegação, ou seja,
o ·oonte.!do -e o prazo de vigência da delegação. Estou disposto a examinar caso a caso,
mas, em princípio, o Poder Legislativo existe
para -legiSlar. O ?Ieside;nte já pode vetar e
até baixar medida provisória. Assim, respeito
o pe-nsament_2 ~os Companheiros, mas espero que- também respeitem o meu, que não
é de hoje. Finalmente, temos que lutar pelo
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fortalecimento dos Partidos. Em princípio,
sou contra as expulsões, sou contra punições,
sou um homem politicamente liberal. Enten~
do que cada um tem o direito de pensar e
defender as suas idéias. Mas o Presidente do
Partido de V _ex~- V. Ex' ainda é um eminente Senador do PMDB - que é o nobre
Deputado por São Paulo .• Ulysses Guimarães, foi à tribuna e disse que _determinado
correligionário aceitara ser Ministro__do atual
Governo, apes_ar de o PMDB estar em oposi·
ção. Por isso, o Presidente Ulysses Gl,lirnarães solicitou que o Ministro se desligasse
do Partido. O mesmo pensamento foi exter·
nado pela Comissão Executiva do PSDB. O
Emínente colega co.Q.sultou sua consciência
e achou que deveria aceitar ser o Líder do
Governo. O Presidente do m_eu Partido, por
este motivo, também solicitou que S. Ex• se
afastasse do PSDB. Quero sair do mundo
da ética, porque é um mondo delicado e peri·
goso. Fico no mundo da c-oerência, no mundo
da lógica. Se um partido é de oposição, se
é em princípio de oposição - porque hoje
não pode haver nem oposição total nem apoio
absoluto, porque isto só existe nas ditaduras,
no absolutismo ou no totalitarismo, então,
meu nobre Colega, pcrr uma questão de coerência, o filiado deve acompanhar o Partido.
Compreendo a atitude de V. Ex~ Quero dizer
a V. Ex\ mais uma vez, qtie estou aqui para
servir à democracia, para servir à justiça so·
cial e ao desenvolvimento econômico~sociaL
Nunca fui nem. serei alinhado a nenhum governo. Voto de acordo com o programa de
meu Partido e com a minha consciência, na·
rigorosamente programático. As medidas do
Presidente que, a meu ver, forem patrióticas,
justas e de acordo com a liberdade e a democracia, terão o meu apoio, como aprovei na
CoiniSSãO~cíe Assuntos E.conômicos· a indica·
ção feita para Presidente do Banco Central,
sem nunca ter conhecido o candidato. Apenas examinei Seu curriculum. De modo que
esta é a minha posição. Espero que nenhum
Senador seja aqui nem oposicionista radiCal
nem_um alinhffdo total no apoio ao Governo,
porque os governos passam e a República
deve continuar.

O SR. LEITE CHAVES -V. Exi, então.
resolva esse dilema, _já que é um democrata.
Entende-se que nas democracias as maiorias
decidem. Todo_ o_ Senado e :3- Câmara, hoje,
vieram para receber o Presidente da República, que daria detalhes do seu Plano de Governo, em linhas internas. As Maiorias con·
cardaram com isso, as Lideranças, Bastou
que o Lfder Brandão Monteiro, do PDT, se
opusesse, sob a alegação de omissão regimen·
tal, para que a visita, em Plenário, fosse cafl·
celada. Com isso, S. Ex~ deixou o Congresso
até em situação difícil, porque eu lembro de
que, quando vivíamos sob o tacão dos militares, o que muitos Senadores -e Deputados
reclamavam era a marginalização do Congresso.
-Quando um Qomem eleito pelo povo, .em
demonstração de patriótica grandeza de coope-
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ração com a Casa, pretende apresentar pessoal-

todos os setores da vida política do País nem na área económica, nem na área administrativa, nem na área financeira,-nem na
então, um Uder diz que não, que o Regimento
área social, nem na área trabalhista~- nem na
não prevê. Mas a COnStituição prevê a lei deleárea dos salários. Então, está havendo _um
gada, e esse Uder é contra também.
adiantamento daqueles que estão querendo
fazer oposição a qualquer preço. V. Ex~ tem
Quero dizer que oposição sistemática levarazão também quando aborda a que-stão da
rá ao confronto, e_esta Casa não dispõe de vi_nda do Presidente ao Congresso, que foi
respaldo popular para a resistência, eís- qUe
obstada por filigranas reginientais. Na realiestá em fmal de mandato, alienada da realidade, o Regimento é-inteiramente orilisso e
dade social ocorrente.
deveria ter sido permitido que- o Presidente
Concordo com V. Ex!- que os Partidos de- aqui viesse para expor, para -explicitar o seu
vem ser fortalecidos, mas os Partidos são orPrograma de GOverno e as IDedidas que Sua
ganismos vivos que crescem quando repreExcelência vai tomar neste momento. Por ousentam os interesses sociais. Concordo com
tro lado, nobre Senador Leite Chaves, fica
V. Ex• que eles têm que viver bastante tempo,
demonstrado esse radicalismo, qLando se sasobreviver aos seus integrantes, para operar
be ãté, ainda antes de o Presidente tomar
resultados. No entanto, o meu Partido está
posse; que o Governo desejava solicitar profugindo da realidade. _O próprio Presidente
jetas ao Congresso através de leis dele~adas.
Ulysses Guimarães qrier eternizar-se em sua
Neste País, todos sabem que as leis delegadas·
Presidência, não facilitando sequer a convo- ,são mais amplas, permitem um·debate mais
cação de uma Convenção de reexame e refleamplo das questões, do que as medidas provixão, como tantas vezes pedida. S. Ex~ contisórias. E muitos-, até póT ignofânCia~, êntennua a comandar o Partido e não nos convodem que a lei delegada é muito mais radical
cou, inclusive, para uma breve reflexão_. S~
e impede a discussão ampla das- medidas
E~ não quer um partido, quer uma agremiaque o Governo mandava. Ao contrário, a
ção desalinhada com o seu Programa. Não
lei delegada permitiria uma maior fiscalizaconcordo com isso.
ção, um maior aprofundamento, uma maior
Sr. Presidente, sou Senador do Paraná, ondiscussão e acompanhamento por parte do
de o Presidente Collor de Mello_obteve uma
Congresso Nacional; ao contrário da medida
grande votação. O Presidente do ffieu Parti~ - provisória, qu-e tem vigência imediata·. Após
do, Ulysses Guimarães, foi o meu- canaldãto.
a Sua assinatura, e nã"o após a suoa 'publicação,
Votei, no primeiro turno, em S. Ex•; no seela já passa a vigorar, a ter efêitos rio campo
gundo, votei em Collor de Mello.
das relações sociais, ecoilômicas e fínanCeiV. Ex~ tem toda razão. _Não devemos fazer
Está nos Anais. Fiz restrições ao" Sr. Lula.
oposição qualquer preço e a qualquer custo.
E ninguém a elas respondeu até aqui. S. Ex•
Devemos, primeirO, tei" a: pteoctipaÇão de
tambem é meu conterrâneo do Nordeste.
servir ao Pafs. Se o Governo~ através das
Então, com o Senhor Presidente Collor de
Mello tenho um compromisso. A Nação lhe medidas que está tomando, serve ao País,
serve a todos os segmel]tos da Nação, dos
devotou grandes esperanças. O meu Estado
mais empobreCidos àqueles que precis-am modeu grande apoio a Sua Excelência. Somos
dernizar-se, parece~me que o papel do Conda mesma origem sofrida nordestina. Sua Exgresso, como caixa de ressonância do povo
celência nasceu no Rio de Janeiro, mas tem
brasileiro;é o de estar 3o lado do Presidente.
a mesma carga histórica e ideológica que eu
De
modo que agradeço a V. Ex~ por ter-me
recebi. Defendo este Governo por estas rapermitido este aparte e solidarizo-me totalzões. Não vou permitir que se repita a verg-omente com aquilo que V. Ex~ vem dizendo
nhosa farsa da Constituinte, que liderança
da tribuna do Senado, lamentando que o
menor venha a ser comandante, porque não
Congresso
não tenha permitido, que minorias
tem sequer competência de distinguir entre
aqui incrustadas não tenham petrnitido_que
o que seja lei e interesses secundários.
o :J:>residente, neste momento; estivesse explicitando as medidas que está tomando ao Conw
O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex• um
gresso Nacional e, portanto, ao povo brasiaparte?
leiro.
O SR. LEITE CHAVES- Este será-o último aparte concedido, Sr. Presidente.
O SR. LElT_E CHAVES Agradeço a V.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Ex~ e, tenho certeza de que a maioria do
-Que seja Oúltimo e breve, porque o oradot _ Senado, pela sua sensatez, haverá de pensar
já esgotou o seu tiempo em 20 minutos.
-assim.

mente ao Congresso o seu Projeto de Governo,
que 6 fundamental para que tomemos posição,

a

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Leite Chaves, V. Er- consegue abordar, nesta
manhã, temas diversos com absoluta propriedade e procedência. Na realidade, parece-me
que está havendo um açodamento das oposições, porque ainda não se sabe a que se vai
fazer oposição. Até este momento ninguém
sabe quais são os atas e as_ medidas que o
GQverno Collor de Mello está tomando em

mento, diz que cooperou, porque foi a palácio, mas, na hora em que Sua E_xc:elência
vem ao Congresso trazer suas proposições,
S. Ex• se opõe. Não sei que cooperação é
essa!
Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, tenho as
mãos calosas de fazer leis. Sei de seu alçance
e de suas conseqüências. Medida provisória
é para instantes circunstancias, para situações
instantes, nunca Pára alguém realizar mudança da estrutura nacional evitando a revolução. Essas. medidas vão desmoralizar o Congresso, não vamos ter tempo para aprová-las.
Tenho certeza de que o Fresidente__não vai
renová-las, numa posição de humilhação que
o Presidente José Sarney, em nome da democracia, aceitou. Sua Excelência não açeitará.
E no instante em- que o próprio Presidente
Collor de MeliO vier num simulacro renovar
medidas apenas para apaziguar situações com
o Congresso, perderá muito de sua autoridade Conl!titucional,_ que não prevê fatos dessa natureza. Temos que cumprir nosso dever,
porque tenho certeza de_ que o novo Presidente, em nome da Nação, e depois de seu
juramento, haverá de cumprir o seu.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
SECRETARIA GERAL DA MFSA

Errata
(Resenha das :ro.atérias apreciadas de l.S
a 28 de fevereiro de 1990 - art. 269, II,
do Regimento Interno)
·
Na publicação do DCN (Seção II), de
2-3-90, na página n~ 219, coluna 2:
Onde ~ lê: Projeto de Res_Olução n9
91, de !989 ......................... ~-------Sessão: 20-2-90 .
Leia-se: Projeto _de Resolução n~ 91,

de 1989 ..................... -----·------··----·-··y·.

Sessão: 22-2-90

(*)ATO DA COMISSÃO DIRETORA
Nt 1, DE 1990

A Comissão Diretora do Senado Federal,

Considerando que a tradição constitucional repUblicana órasileira, bem assim a de
outros países de formação presidencialista e
federativa, atribuía ao Vice-Presidente da
República relev~ntefunção política, qual seja
a de presidir o Senado, onde teria o voto
de qualidade (arts. 31 da Constituição de 1891
e 61 da Constituição de 1946). Com o advento
do sistema parlamentar de governo (Ato Adicional de 1961) o cargo de Vice-Presidente
da República for extinto, considerada a sua
incompatibilidade com o novo sistema polí~
tico de governo. Restabelecido pelo Ato Institucional n9 1, d~ 1964, o cargo c;te Vice-PreSe fizerinOS oposiÇão por oposição, pode
sidente da República, as suas funções não
haver até uma crise. Quem sabe o Presidente
mais se vincularam diretamente à atividade
pode até cair? E depois? o abismo que terelegislativa, permanecendo, tão-só, no regime
mos diante de nós? Temos o dever de coopede substituição ou suceSsão do'Presidente da
rar. É um jovem Presidente, ganhou eleição
República;
legftima, com sua:s idéiaS encantOu_ o mundó.
Considerando que a realidade, emergente
Jamais vi um discurso ser tão aplaudido como
o de ontem. Por que essa resistênciã, essa- do recém-concluído pro,cesso político eleitointencionalidade? O Líder do PDT, no _mo-: ral, recomenda o restabelecimento de um me-
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canismo institucional de concentração polf~
tica entre as diferentes esferas do Poder;
Considerando que_, conquanto no sistema
constitucional vigente não se atribua an VicePresidente da República participação efetiva
no processo de formação das leis, seria bas-

tante útil a: sua ação corno fato de interme-·
diaçáo entre os Poderes Legislativo e Executivo,_ com vistas à efetiva reaffrmãção do princípio de intervivéncia harmónica entre eles,
sobretudo nesta fase de governo, que se caracteriza por uma pletora significativa de atividades legislativas ditadas pelas determinações constitucionais;

Considerando que seria, pois, de grande
utilidade, para ambos os Poderes, que o VicePresidente da República contasse com uma
infra-estrutura de apoio técnico e -adminis~
trativo, no âmbito de atuar em benefício do
relacionamento entre o Legislativo e o Executivo.
Considerando que o presente projeto de
Ato visa a facilitar esse relacionamento, autorizando a execução de medidas que, sem
qualquer aumento de despesa, viabilizem essa importante iniciativa;
Resolve:
Art. 19 Fica o PrimeTro:s(;crciárlo- ãutõrizado a determinar local, em dependéncia

do Senado Federal, para a instalação de gabinete destinado ao Vice-Presidente da República.
Art. 2~" Poderáseratendida,naformaregulamentar, a lotação de servidores do Senado Federal, para suprir a estrutura técnica
adminístrativa e de pessoal do gabinete a qu~
se refere o artigo anterior, respeitadas as mesmas disposições aplicadas aos Gabinetes dos
Senhores Senadores.
Parágrafo úniCo. Em qualqu~r hipótese, a
lotação_observará as especificações da Tabela
aneXa e a comprovação de que o servidor
foi considerado disponível pelo respectivo órgão de lotação.
Art. 3~ Aplicam-se, ãs lotações autorizadas na forma deste ato, as nonnas administrativas que, no âmbito do senado Federal,
regulam as lotaçóes(e.tn gabinete ~e Senador.
Ari:.- 4~> --Ao Primeiro·Secretário compete
a execução do disposto neste Ato.
Art. 5~> Revogam-se as disposições em
contrário.
_ Sala da Comissão Diretora, em 8-3-1990.
- Nelson Carneiro - Iram Saraiva- Alexandre Costa - Mendes Canale - Louremberg Nunes Rocha...:... Antonio Luiz MayaNabor JuniOr - Po:õipeu de SoUsa.

Tabela (art_ 2a, parágrafo único)
Ng de RequlslçGes

~nctatura

e posicionamento das

funçOea .-aatvels da requlslç§o
02
03
02
03

Assessor
Analista Legislativo (Áreas 1 e 2)
T6cnlco Legislativo (Áreas 1 e 2)
Auxiliar Legislativo (Área 1)
• Res. na 87/80 e
Ato na 38/89, da Comissão Olretora

.ATO DO PRESIDENTE N• 25, DE 1990

ATO DOJ~llESIDENTE N• 26, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
de sua competência regimental e de acordo
com o que estabelece o § 29 do art. 57, do
tar, de conformidade com a delegação de
Regulamento do Prodasen, aprovado pelo
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
Ato n9 19, de 1976, da Comissão Diretoi'ã
da Comissão Diretola n' 2, de 4 de abril de
~o Senado Federal e suas alterações poste1973, e tendo em vista o que consta do Processo !I~ 000988190-1, resolve aposentar, vo- nores, resolve exonerar Kleber Gomes Ferreira Lima, Analista de Sistemas "B", do
luntanamente, Antonio Francisco da Silva
Quadro Permanente do Prodasen, do empreAnalista Legislativo, 1' Classe, Padrão III:
do Quadro Permanente do Senado Federal, g~ em c~missão, código SF-DAS-101.4, de
nos termos do artigo 40, _if!cjso ill, alínea Drretor da Coordenação de liÚormática do
Centro de Informática e PrÓcessament~ de
a, da Constituição da República Federativa
Dados do Senado Federal - PRODASEN
do Brasil, combinado com os artigos 515, incitendo em vista a sua designação ·para exerce;
so II; 516, inciso I; 517, inciso lli; e 488,
a função de confiança de Secretário de Admi§ 49 , do Regulamento Administrativo do Senistração~Geral_do Ministérío da JuSdca. có®_c;iQ Feder~l: oom proventos Lr!tegrais, obcügo-LT~DAS-101.5, conform~ pub!icaÍ;ã~ ~o
servado o disposto no artigo 37 inciso XI
DOU, Seção II, de 22 de março de 1990.
da Constituição F,ederal.
'
'
Senado Federal, 22 de março de 1990. Senado Federal, 22 de março de 1.990. - . Senador Nelson Carneiro, Presidente do SeSenador Nelson Carneiro, Presidente.
nado Federal.
O Presidente do Senado Federal, no uso

da sua competência regimental e regulamen-

Março de 1990 .
ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO TEMPORÁRIA DO
CÓDIGO DE MENORES
1' Reunião Ordinária, realizada
em 13 de março de 1990

Às dez horas do dia treze de maio de mÚ
novecentos e noventa; na Sala de Reunião
da Comissão de ServiçOs de Infra-Estrutura,"
Ala Senador Alexandre Costa, presentes os
Sen~ores Senadores António Luiz Maya,
Presidente em exercício, Franscisco Rollemberg, Wilson Martins, Louremberg Nunes
Rocha, Meira Filho e Pompeu de SouSa, reúne-se ordinariamente a Comissão Teniporária do Código de Menores, que examina o
~ro~eto de !--ei do Senado n~255/89, que "Institui o Códtgo de Menores e dá outras providéncias", apresentado pelo Senador Nelson
Carneiro, o Projeto de Lei do Senado n~"
193/89, que _"Dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras providências", apresentado pelo Senador Ronan
Tito, e o Projeto de Lei do Serl:ado n9 297/89
que "Altera os artigos 32 e 34 da Lei n9 6.697:
de 10 de outubro de 1979, que institui o Código de Menores, dando-lhe nova redação na
conformidade da Constituição Federal, em
seu Capítulo VII, artigos 226, § 39,-e 121,
caput, apresentado pelo Senador Márcio La~r~. Deixam de comparecer, por motivo
JUStificado, os Senhores Senadores João Calmoo, Mansueto de Lavor, Nabor Júnior, Alexandre Costa, Lourival Baptista, José Ignácio
Ferreira e Jarbas Passarinho. Havendo número regimental, o Senhor Presidente Senador António Luiz Maya, declara abertos os
trabalhos, dispensando a leitura da ata da
reunião anterior, que foi considerada aprovada. O Senhor Presidente comunica a seus
pares que a presente_Ieunião-destina-se à leitura e entrega dos Relatórios Parciais, ao Relator-Geral. Em seguida, o Senhôr Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Wilson Martins, Relator - Parcial da Parte Geral·- Livro I, que faz a leitura do seu parecer,
e passa às mãos do Relator-Geral, Senador
Francisco_ Rollemberg. Continuando, o Senhor Prestdente concede a palavra ao Senhor
Senador Louremberg Nunes Rocha RelatorParcial da Parte Especial - Livr~ II, que.
após a leitura do seu parecer, faz a entrega
do relatóio ao Senador Francisco RoJlemberg, Relator-Geral. Após receber os dois
relatórios, o Senador Franscisco.Rollember8:
agradece aos Relatores Parciais o empenho
e .a dedicação na referida matéria, e que o
mesmo se dedicará de corpo :e alma na conclusão do parecer geral_ ao~ Projetas de Lei do
Senado n~s 255/89, 279/89 e 193/89. Nada mais
hav.endo a tratar, o Senhor Presidente Senador Antóniõ Luiz Maya, antes de e~ceiTar
a· presente reunião, agiadece aos Senhores
Senadores pres~ntes e marca a oró:rima renÕiã? pãfa o·dia de-março de i99CÇà~-iô:~OO
horas, para apreciação dos projetas de lei
do Se_1_1~do, que estão tramitando na Comissão Temporária do Código de Menores, e
as emendas apresentadas, dando conclusãó

zn
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ao Relatório-Geral, e determina a mim, Kleber Alcoforado Lacerda, Secretário da Comissão Temporária, seja lavrada a presente

ata, a qual, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente, indo à publicação.

-Senador Antônio Luiz Maya.
COMISSÃO DE ÂSSúNtOS
ECONÓMICOS
1~ Reunião, realizada
Em 8 de março de 1990

Às dez horas do dia oito de março de mil
novecentos e noventa, na sala de reuniões
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa,
sob a Presidência do Senhor Senador Raimundo Lira, com a presença dos Senhores
Senadores: José Agripino, SeVCrõ~-oom.es·;
Chagas Rodrigues, Moisés Abrão, João Meriezes~ Roberto Campos, Mansueto de Lavor,
Jamil Haddad, João Lyra, Olavo Pires, Carlos de'Carli, Ronaldo Aragão, Ronan Tito,
Irapuan Costa Jr., Lourival Baptista, Edison
Lobão, João CaJmon, Wilson Martins, José
Fogaça, Gerson Carilatá; Mauro Benevídes,
Afonso Sancho, Nelson Wedekin, Nabor Júnior, Ney Maranhão, Carlos Chiarelli, Meira
Filho, Hugo- Napoleão, Maurício Corrêa,
Márcio Lacerda, José Richa, Mário Covas,
Leopoldo Peres, Ruy Bacelar e Mauro Bor~
ges, reúne-se a Comissão de Assuntos Económicos. Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores: Odacir
Soares, Jorge Bornhausen, Dirceu Carneiro
e TeotóniO Vilela Filho. Havendo número
,regimental, o Senhor PresidCnte declara
abertos os trabalhos, dispensando a leitura
da Ata da reunião anterior, que é dada por
aprovada. A seguir sua Excelência procede
à leitura do item I da Pauta,- Mensagem n~>
86/90 - "do Senhoi- Presidente da República, submetendo ã aprovação do Senado Federal, o nome do Dr. lbrahim E ris para exercer
o cargo de Presidente do Banco Central do
Brasil" e, em seguida, passa a palavra ao
·Senhor Senador José Agripino, para que profira o seu relatóriO sobre a matéria. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Doutor Ibrahim Eris, para- que teça
suas considerações a respeito do cargo para
o qual foi indicado. Encerrada a exposição,
o Senhor Presidente franqueia a palavra aos
Senhores Senadores que queiram interpelar
o Doutor Ibrahim Eris. Usam da palavra os
Senhores Senadores: José Richa, Roberto
Campos, Afonso Sancho, Mansueto de Lavor, Irapuan Costa Jr., Jutahy Magalhães,
Ney Maranhão, Nelson Wedekin, Jamil Haddad, Olavo Pires, Mário Covas e Maurício
Corrêa. Não havendo mais perguntas, o Senhor Presidente agradece a presença do Doutor Ibrahim Eris e demais convidados e informa que, atendendo a preceito regimental, a
votação deverá ser secreta. Assim sendo, o
Senhor Presidente solicita ao Doutor Ibrahim
Eris e ao público presente, que deixem orecinto. Reabertos os trabalhos em caráter público~ o Senhor Presidente comunica que a
indicação do Doutor Ibrahim Eris foi aprovada; tendo votado vinte Senhores Senado-

res, registraram-se dezoito votOs favoráveis
e dois contrários. Prosseguindo, o Senhor
Presidente cumprimenta o Doutor Ibrahim
Eris, enaltecendo suas qualificações para o
cargo que deverá ocupar e, em seguida, passa
a palavra ao Senhor Senador Gerson Camata,
relator da Mensagem n9 84, de 1990 - "do
Senhor Presidente da República, sUbmetendo à aprovação do Senado Federal, o nome
do Dputor Luís Eduardo Alves de_Assis, para
exer~r o cargo -de Díretoi de Mercado de
CapitaiS do Banco Central do Brasil"- para
que leia o seu relatório. A seguir, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador João Calmon, para que leia o seu relatório sobre a Mensagem n9 85, de 1990 "do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Doutor Antonio Cláudio Leonardo
Pereira Sochaczewski, para exercer o cargo
de Diretor da Área Externa do Banco Central
do Brasil''. Continuando, o Senhor Presidente confere a palavra ao Senhor Senador Mauro Benevides, relator dã Mensagem n9 83,
de 1990- "do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal, o nome do PoutQr Gustayo Jorge
Laboissiere Loyo_l_a, para exercer c;> cargo de
Diretor da Área Bancária do Banco Central
do Brasil" -para que proceda à leitura do
seu relatório~ Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor }'_residente franqueia a palavra
aos _Senador~s que desejem interpelar os Se~
nhores indicados. Fazem uso· da palavra os
Senhores Senadores: Roberto Campos, Mansueto de Lavor e Gerson Camata. Não havendo mais quem queirii debater, o Senhor Presidente agradece a presença dos Senhores Diretores indicados e infoima que a votação -_
deverá ser secreta. Assim sendo solicita aos Senhores Di!etOreS indicados e ao público
presente, que deixe o recinto. Reabertos os
trabalhos em caráter público, o Senhor Presidente comunica que as "iD.dicações- dos Doutores Luís Eduard_o Alves de Assis, Antonio
Cláudio Leonardo- Pereira SochaCzewski e
Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, foram
aprovadas por unanimidade, tendo votado
dezoito Senhores Senadores. A seguir, o Senhor Presidente cumprimenta os Senhores
Diretores e declara cumprido o objetivo da
reunião. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às dezesse:is horas e trinta
minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. - Senador Raimundo Lira, Presidente.

ANEXO À ATA DA I• REUNIÃO
DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÓMICOS, REALiZADA EM 8
DE MARÇO DE I990 ÀS DEZ HORAS, REFERENTE Á INDICAÇÃO
DOS SENHORES IBRAHIM ERIS,
LUIS EDUARDO ALVES DE ASSIS,
ANTONIO CLÁUDIO LEONARDO
SOCHAZCWESKI E GUSTAVO JORGE LAOBISSIERE LOYOLA, PARA
OS CARGOS DE PRESIDENTE DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL, DI-
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RETOR DE MERCADO DE CAPITAIS DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL, DIRETOR DA ÁREA EXTERNA DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL E DIRETOR DA ÁREA
BANCÁRIA DO BANCO CENTRAL
DO BRASIL, RESPECTIVAMENTE,
QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE
AUTORIZADA PELO SENHOR
PRESIDENTE, SENADOR RAIMUNDO LIRA.
O SR. PRESIDENTE (Raimu-ndo Lira)
-Convido o Senador Wilson Martins a fazei
parte da Mesa, na condição de Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Económic_os.
Convido o Deputado Bernardo Cabral, futuro MinistrO -da Justiça a fazir parte da MeSa
dos trabalhos.
Convido o Dr. Ibrahim Erís; iri.dicado Presidente do Banco Central. Convido o Dr.
Luís Eduardo Alves de Assis, indicado Díretor do Banco Central. Convido o Dr. Antônio
Cláudio Leonardo Pereira Sochaczewski, iiiclicado Diretor dO Banco Central. Convido
o Dr. Gustavo Jorge Labo:issiere Loyola, indicado Diretor do Banco Central.
Srs. Parlamentares, meus Srs. e minhas
Sr.\ vamos dar início, agora, à primeira reunião do ano de 1990 da Comissão de Assuntos
Económicos. Na pauta, 3 itens. A aprovação
da Diretora do Banco Central do Brasil, do
_Presidente e de 3 diretores.
Vamos dar início, portanto, à primeira reunião da Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-Pois não.
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente,
- eu pediria a V. Ex• que contivesse um pouco
. o infcio da reunião para que os homens da
imprensa tivessem tempo suficiente para tirar
as suas fotografias e fazer as suas filmagens.
Então, após esse serviço, os senadores terão
condíção de ouvir e ver o debatedor. É muito
importante essa empatia entre o debatedo;
e os senadores ..

p SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
- Aceito a que-stão de ordem do Senador
Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO- Muito obrigado
a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-Agradeço a imprensa a compreensão. VaIhos dar iníciO aos 'trabalhos.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Peço a
palavra pela ordem, SL Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-Concedida, Senador.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Gostaria
de saber se a inquirição da nova Diretoria
do Banco Central será individual ou se as
perguntas serão formuladas coletivamente
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aos diretores. Eu preferia, obviamente, uma
inquirição individual, dado qUe os assuntos
·se diferenciam bastante no tocante à especialização a que se entregarão os diferentes diretores.

do Relator. Essa é a tradição da Casa, portanto, eu considero esclarecido o assunto. E a
palavra está com o Senador José Agripino
Maya.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)

Presidente, Srs. Senadores, eu tenho a impressão de que, com a exposição sucinta que
pretendo fazer agora, algumas questões aqui
postas ficarão esclarecidas, até porque no
nosso relatório não é emitido nenhum juízo
definitivo sobre os nomes apre~ent_ados. N6s
nos limitaremos a informar ao Plenário o curriculum _do apresentado ou do indicado, e
aguardar evidentemente a s'!la explanação e
as perguntas e respostas que aqui vão ~er
feitas, pãra emmrmos o nosso julgamento definitivo com relação ao Dr. Ibrahim Eris.

-Está prevista, Senador Roberto Campos,
a inquirição individual, na pauta dos trabalhos.
Item 1: Mensagem n~ 86, de 1990, do Sr.
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do Dr. Ibrahim Eris para exercer o cargo de Presidente
do Banco Central do Brasil.
Passo a· palavra ao Senador José Agripino,
na condição de relator da mensagem.

O SR. JAMIL HADDAD -

Sr. Presi-

dente, peço a palavra.

O SR. JOS:É A.ORIPJNO MAJA -Sr.

Tem diversos trabalhos publicados no Brasil e no exterior que versam, preponderantemente, sobre tributação, análise de custo-benefício, finanças públicas e política: monetária.
Peias qualificaÇóe·s apresentadas, o canOidato preenche ps requisitos indíspensáVeis ao
cargo para o qual, através do presente processo, é indicado pelo Senhor Presidente daRepública e solicitada a competente autorização
desta Casa, nos termos da legislação em vigor.
Convidado para o cargo pelo futuro Presi~
dente da República, o Dr. Ibra.him Eris, decerto, poderá implementar, no âmbito de sua
competéncia, as medidas económicofinanceiras reQ.Ueriàis pela sociedade e en. quadradas nas diretrizes e prioridades do novo Governo.
Diante ·das- qualidades apresentadas; extraídas do seu "Curriculum", acreditamos ter
o Senado Federal condições de julgar convenientemente quanto à aptídão do c3ndidato
indicado para o desempenho da honrosa e
dignificante i:itissão de Presidente do Banco
Central do Brasil.
Era isso. por hora .• Sr. Presidente.

De acordo com o artigo 84, inciso XIV,
combinadQ com o art. 52, inciso fi, Letra
'"d" da Constituição Federal, o Senhor Presi- Concedida.
dente da República submete à apreciação do
O SR. JAMIL HADDAD - Sr. Presi:
Senado Federal o nome do Doutor f:orahim
dente, parece-me que iniCialmente deveríaEri.s para exercer ·o car&o de" Presiden~ do
mos ouvir o candidato, posteriormente, enBanco central do Brasil. Acompanha a Mentão, o Senador José Agripino apresentaria
sagem Presidencial "Curriculum Vítae" do
o seu relatório, e a matéria seria votada. Pare-. candidato, no qual fica_ demonstrada a sua
ce-me que inicialmente ouviríaiD:_os, então,
experiência técnico-profissional_ que o toma
a exposição e a íiiquirição do ilustre candidato
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
capacitado para o exercício do cargo Ora india Presidente do Banco Central. - -Passo a palavra ao Dr. lbrahim Eris para
cado.
A fiiri de que OS Srs. -senadOres, Membros fazer a sua exposição aos Srs. Senadores.__
O SR, PRESIDENTE (Raimundo Lira)
desta Comissão, possam melhor avaliar as
-Não existe nada no Regimento com relaO SR. IBRAHIM ERJS - Obrigado Sr.
quãlidades do candidato, apresento, a seguir, Senador Raimundo Lira.
ção a isso. Agora, a tradição da Casa é que
o relatório seja lido em primeiro lusar. Em . alguns dos predicados do candidato e:11:traídos
do seu "Cm:tiÇ\llum Vltae".
Senadores Membros desta Comissão, Srs.
seguida passamos a palavra ao candidato.
Semldores, Srs. Deputados, Senhoras e SeFormou~se em Economia e Estatística pela
Com a palavra o Senador José Agripinó.
nhores:
Universidade_ de Middle East :-- Turquia e
O SR. JUTAHY MAGALfÍÁES- Sr.
fel Pós-Graduação em Desenvolvimento
Eu tentarei ser tão breve quanto possível
Presidente, peço a palavra pela ordem.
EconómiCO:_ e Mestrado e PhD em Economia para deixar o maior tempo possível para o
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
pela UD.ive!sidade de Vanderbilt~Nashville Senhores meu argüírem.
- Concedida, Senador.
Tenn-EUA.
Quero inicialmente exte.rnar me~ orgulho
Em relação à sua experiência profissiodal e emoção de estar nesta Casa séndo argüído
O SR. JUTAHY MAGAtHÃES- Sr.
merece destaque o exercício do magistério
por tão seleta banca. Professor universitário
Presidente, há dois dias, se não m
superio"r nis Universidades de, Vanderbilt
por toda a minha vida, aprendi a freqüentar
o Senador Roberto Campos, no
(Tenn) eRice (Houston) nos Estados Unidos a tribuna onde a nossa visão do mundo e
· Casa, fez uma solicitação ao ·
a
da América, no Instituto de Pesquisas Ec_onônossa competência é continuamente crivada
que os Srs. Senadores tomassem conhecimenmicas e na Faculdade de Economia e Admi- pelo julgamento objetivo_ dos pares. Agora,
to do pensamento daqueles diretores indicanistração da Universidade de São Paulo. Par- passo pela honra de ser examinado pelo Condos, tomassem conhecimento através de puticiPou, peJa-Fundação Instituto de Pesquisas
selho mais alto do meu País - o meu País
blicações, de opirliões, de estudos e de trabaEconómicas, da elabOração de inúmeros pro- por livre escolha.
lhos realízados pelos indicados. Em entendijetos e pesquisas de interesse do Ministério
Cativado que fui pelo amigos brasileiros
mento, mesmo não fazendo parte da Comisda Faze_nda. Integrou e_quipes técnicas res- que conheci enquanto me doutorava em ecosão, mas estamos aqui para adquirir, eu não
nomia nos Estados Unidos, aqui encontrei
pOnsáveis pela realização de trabalhos de
.recebi nenhum.~rriculum, porque nós eSta-. Consultaria para diversos órgãos públicos e
minha esposa, criei meu filho brasileiro cercamos examinando a questão a toque de caixa
entidades privadas através da ENGENCÇ>lol- do por lealdade e carinho dos ~migas e dos
e não tive a oportunidade certamente de ter
SUL, COCEP e Escritório Té<;nico J.C. Fi- colegas. Todas as oportunidades de trabalho
· conhecimento do cutriculum dos indicados, gueiredo Ferraz.
foram me oferecidas com generosidade. Asporque V. Ex' talvez não tenha tido tempo
Foi Secretário Executivo da Comissão In- . sim, tive o privilégio de prestar concurso e
de distribuir aos Srs. Senadores.
te.i:ministerial para a Reforma Tributária, Su- · ser aprovado como professor da U niversida~
Mas eu perguntaria: A solicitação feita pe- perintendente Adjunto_ da SEPLAN!IPEA e
de de São Paulo. Posteriormente fui agr~gado
lo Senador Roberto Campos foi atendida?
Membro do Conselho Editorial da Revista · à equipe económica encarregado de ajustar
Algum dos Srs. Semidores rec:ebeu esses tra~
Estudos EConómicos da Universidade de São
o nosso País no início da década passada à
: balhos publicados?
Paulo. Integrou diversas Comissões no âm- · nova realidade internacional.
Eu gostaria de lembrar um pouco, a minha
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) bito do Governo Federal e de ~stituições
participação no Governo naquela _ocasião,
-Sr. Senador Jutahy Magalhães, a_ tradição Universitárias..
-Em 1987 foi sócio diretor da Linear DistrÍ~
para dar maiores informações aos Senhores.
da Casa é que todos os parlamentares que
_Na ocasião eú fui convidado para ser Supe· têm interesse de conhecer a respeito do curri- buidora de Titulos e Valores Mobiliários S.A.
culum ou qualquer outra informação a respei- e em 198_8_ foi sócio diretor da MBE Associa- . rintendente adjunto do Instituto_de Pesquisas
· (INPS) da Secretaria de Planejamento. Eu
to do ~didato, ele solicita através do Sena- dos SIC Ltda.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)

L
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participei de diversos assuntos dentro do Go~
vemo, Entre eles eu destacaria particrp-ação

que eu tive na área tributária, quando o

De~

putado Francisco Dornelles era Secretário da
Receita Federal. Na ocasião, fizemos diver-

sos trabalhos, nem todos vistos hoje perfeitos, sem dúvida, mas diVersos trabalhos visando essencialmente alargar a base do Imposto de Renda especialmente, que era extremamente enviesado na época. Rendimentos
de capital pagavam pouco imposto, e assalariados eram basicamente os grandes contribuintes na matéria de Imposto de Renda.
Nós tomamos diversas _medidas, aliás pela
primeira vez no Brasil, que permitiu tributa-

ção dos ativos financeiros e lucros obtidos
no Sistema Financeiro. Além disso, nós montamos uma equipe de fiscalização, pela primeira vez também, dentro da Secretaria da
Receita Federal, onde um grupo pequeno foi
treinado para poder fiscalizar o Sistema Financeiro. Até então a· Recei~a Federal não_
tinha uma preparação adequada para executar tal missão. Desde então, os diversos trabalhos que foram executados na época foram
'corrigidos, melhorados e hoje nós temos um
sistema de tributação do Sistema Financeiro
bastante amplo, eu não diria perfeito, IriaSrazoavelmente satisfatório. -- Além disso, eu tive a oportunidade de participar dos trabalhos relacionados com a reforma fiscal, que foi na ocasião pedido pelo
Presidente Figueiredo, nunca foi implementad_o -essa reforma, mas depois váríaS das
idéias que foram trabalhadas pela comissão
foram adotadas no âmbito da nova Constituição do Brasil.
Fiquei no governo de 79 até 81. Depois
disso, voltei para a universidade, ao magis·tério, e iniciei também uma atividade de assessoria junto ãS-effiJ)resas multinaCiOiiàiS de
diversos setores, incluindo o s-etor financeiro.
Mas já assessorei empresas grandes-, rri.édià:S;
do setor agricola, setor industrial, setor financeiro, de todos os segmentos. Assim, pude
passar de um professor universitáriO a também um economista que tem experiência de
vida prática da economia, colado no dia-a-dia
da economia e como a política económica
é vista pelo setor privado, pelos homens que
produzem, pelos homens que distribuem, pelos homens que vendem e produzem riquezas.
Essa experiência foi conduzida ao lado das
~nhas funções de magistério em -te-mpo p-arcial.
Formei uma empresa da consultaria junto
com José Roberto Mendonça de Barros, um
colega meu da Universidade_de São Paulo,
e Luiz Carlos Mendonça de Barros, que hoje
não é mais sócio da empresa MBE Associados, somente José Roberto Mendonça de
Barros e eu somos sócios.
___ _ .
_
Nos últimos 60, 70 dias afastei~me Coffipletamente dessa atividade de consultaria e assessoria, uma vez que a Professora Zélia convidou-me para colaborar na elaboração de
planos para o futuro Governo.
·

Todos os meus contratos foram suspensos
junto aos clie:ntes e todos foram informados
de que estava me afastando da empresa.
, Além disso, tive passagem no mercado financeiro também. Minha empresa, MBE,
por um período era sócia de uma corretora
de valores, hoje não é mais. Depois disso
eu tive uma empresa exclusivamente minha,
e minha mulher teve uma participaçãO mino'ritáriã., um terço_ das ações~ a Distribuidora
Linear, da qual também afastei-me tOtalmente desde que fui convocado pela futurà Ministra Zélia.
Alénl. disso, também me desfiz- das ações
minoritáiiaS- que eri tiilha. Hoje estou totalmente desligado da empresa, não tendo participação afgumã em nenhuma empresa na área
'financeira.
Essa experiência que tive no magistério,
·no Governo e no setor privado permitiu-me
ter uma visão de economia que vai além de
uma visão tecnocrata. Aprendi, embora tenha inclinações fortes para a Matemática,
·porque estudei também Matemática, tendo
feito todos os cursos de doUtorado em Matemática, sem fazer tese, nos Estados Unidos,
apesar de ter essa inclinação, aprendi que
fórmulas matemáticas são, na verdade, formalismo que fac"ifítam o raciócJriíO ·mas nãO
necessariamente captam toda a realidadeeconómica; são, necessariamente, simplificações, e que economia é uma ciência eminentemente política; que toda e qualquer decisão
na área de política ·económica implica ganhos
para alguns e perdas para outros, que quer
dizer: numa decisão_ política que está sendo
tomada, no meu papel, como assessor, em
diversas ocasiões, sempre tentei e;x:plicitar
tais ganhos e perdas tal que, tomador de decisão, tenha todas as informações a sua dispo-sição para faz~r a d~cisão política sem dúvida
acima de uma decisão técnica. Com isso não
quero -dizer que tecnicalidades económicas
sejam-me relevantes ou devam ficar num
segundo plano. Sem dúvida que economia
hoje, uma ciência bastante avançada, tem
muito a contribuir às discussões políticas.
Essa visão de ciência económica também
me lembra o ensinamento de um Ministro
ProfeSsor meu, um romeno, que foi meu·
orientador na minha tese, de que todo objetivo final de qualquer economia é felicidade
da com_un•dade co~o um todo. Apesar de
às vezes resumirmos isso em números, em·
formas, etc., na verdade, seria muito mais
sábio falar em termos de felicidade de nação
quando nos referimos a objetivos da economia do que de tais núm,eros.
Admitindo uma certa pobreza na escolha
de palavras, poderíamos dizer que tal felicidade pudesse ser resumida no anseio de crescimento com jUstiça sociaL Essa é a meta·
final da política económica. Infelizmente, nos
últimQS dez ~os, a economia brasileira não
viveu nem dias de crescimento nem dias' de
justiça social. Razões para isso são múltiplas.
Mas eu gostaria de fazer um breve resumo
dos acontecimentos dos últimos anos para fa~r algumas observações relevantes.

•.-·--

-
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Se olharmos a históiía dos últimos 30 anos
do Brasil, vemos três épocas razoavelmente
distintas. A primeira época baseia-se num
modelo de crescimento, onde poupança in~
.terna é o fator dominante, poupança de setor
privado e setor público, porque o setor público chegou a poupar algo tipo 5 a 6% de PIB.
A segunda fase caracteriza-se pela redução
de poupança de setor público e aumento de
participação de poupanças externas no crescimento nacional.
Finalmente, a última década é caracterizada pela continuação do processo de deterioração das finanças públicas e rompimento
total de entrada de poupança externa no País·
pelo contráriO, houVe saída de recursos par~
países desenvolvidos. Hoje temos um problema estrutural na economia brasileira de poupança, de investimento._O outro lado d3.-mõeda é sem dúvida o tão falado déficit fio;cal.
Perda de capacidade de poupança do setor
público e necessidade de um mfnimo de investimento na parte de setor púbiico reSUlta -inlediatamente em défiCit" público-, que é o maior
problema que enfrentamos hoje. Tal défiCít
pú~lico, como resultante da expansão monetária, resultou no crescimento da inflação que
observamos O.QS úLtimos lOanos, um processo
vist_o pelo público como irreversível, que teve
ef~1tos extremamente danosos para a economta como utn todo, seja na distribuição de
rendas, seja na confiança da sociedade no
futuro no País, seja nos seus relacionamentos
externos. Esse cítculo vicioso precisa ser rom~
pido a qualquer custo e certamente o seu
romp~mentó tem que ter duas vertentes importantíssimas: primeiro; eliminação ·ao déficit público de imediato; sem eliminação desse
déficit público não haverá solução para o nosso problema. Então, o primeiro -problema é
em~nent~me?t~ f~s_~l. Sabe-ndo qu~ a capacidade de trib.utação do Estado já está nos seus
li~ites, exC_e~ão feita ao combate à sonegaçao, certamente tal ajuste fiscal exigiria da
parte do Estado uma redução de seu tamanho
e de seus gastos.

O segundo elemento que eu gostaria de
mencionar é a importância da política monetária na determinação da trajetória inflacionária futura. O tamanho do.déficitpúblico
e o tainanho _do Estado, nos últimos anos,
na verdade, vem inviabilizando a prática de
uma política monetária adequada no País.
Hoje, temos uma base..monetária da ordem
de 4 a .5 bilhões_ de dólares. Por outro lado,
o déficit -público previsto para o ano de 1990
é da ordem de 6 a 7% do PIB, quer dizer,
algo em tomo de 20 bilhões de dólares. Na
verdade, erros de previsão nesse déficit público provavelmente serão iguaís ao tamanho
da base monetária. Se não tivermos as medidas devidas, poderemos ter uma explosão do
déficit da base monetária, mais uma vez, na
economia.
Segunda: a aceleração da inflação vigorosamente inviabilizou o olharmos o mecanismo de desindexação como proteção contra
a iriflaçã~. Com isso, não quero sugerir a
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um pouco preocupado com a linha da exposição-de S. S' Parece-me que não vamos fugir
_rn_uito, em termos de novo governo, dos mo-·
Com a aceleração inflacionária, mercados
delas económicos que vém Sendo seguidos.
naturalmente reagem a este processo, através
nos últim_os tempos, onde a ênfase maior é
de um encurtamento nos ativos financeiros.
o déficit público. Sabemos, por uma análise
Tudo que é ativo financeirO -prátiCatrieitte vira
do Orçamento primário da União, que o défi-·
moeda. Hoje, temos uma moeda que se chacit público; tirados os encargos financeiros,,
ma depósito à vista e moeda manual. Por
não existe mais. Os próprios dados que temos
outro lado, temos uma quase moeda que conaqui indicam que, no ano passado, o Orçasiste de aplicações no over night, aplicações
mento apresentou, em termos de Orçamento
primário, um superávit de 1%.
na caderneta de poupançã e assim por diante.
Do ponto de vista da sociedade, a liquidez
Então, vou fazer algumas colocações, o
do sistema é determinada pela soma desses
que me parece correto para orientarmos o
ativos como um todo.
de_bate,_e vou passar às mãos de v. s• estas
p·ergU.ntas cjU.e fiz por escrito, para podermos
Então, a primeira priotidade, numa políter uma idéia, já que õ Bimco Central é peça
tica monetária, deverá se tirai" a liquidez do
fundamental na execução de uma política
sistema. Isso será viabilizado se a política fiseconómica:-E, entáo, teremos_de V. S• alguns
cal for no sentido de zerar o déficit público.
sinais_
Nossa missão, se fonnos aprovados no Banco
Central, será exatamente executar essa políA primeira questão: V. S• assumirá a dire~
tica monetária dura, que viabilize o enxuga- ção do_:Saoco Central com a prerrogativa de
mento de liquidez no sistema. A nossa visão
definir a polftica monetária, num momento
do Banco Central é que ele é exclusivamente
em que a inflação atinge patamares da ordem
guardião da moeda e da política monet;i_ria.
de 80% ao mês. Isso, a despeito de o Banco
Central estar piaticando taxas de juros no
Quando fuí cOnvidado; indicado para a
Presidência do Banco Central, seja a Ministra
over que são certamente as mais altas em
Zélia ou seja o Presidente Co11or pediram-me
termos reais jam_a._íSj)ratkadas no Brasil. V.
que eu adotasse políticas no Banco Central
S• considera a atual política monetária prati·
seguindo estritamente o que foi prometido
cada pelo Banco Central correta? Especificana campanha do Presidente Collor, visando
mente, V. S• considera correta a utilização
que o banco Central seja, primeira e excluside elevadas taxas de juros reais para controle
vamente, guardião da moeda nacional.
de liquidez da economia ou _dá preferência
Além disso, acrescentaria um fator m~ito
a métodos quantitativos do tipo alteração dos
importante para o futuro da economia brasicoeficientes de depósitos compulsórios?
leira. A economia brasileira, passando uma
Segunda questão: o Presidente eleito década em estagnação, certamente acumulou
e aí vejo um poUquinho de contradição na
um atraso tecnológico um atraso na matéria
linha de exposição de V. S' -.o Presidente
de concorrência muito sério. Então, um dos
Fernando Collor, desde a campanha, tem in·
objetivos nos próximos 5 anos do Governo
sistido muito na intenção de basear o prograCollor deverá se modernizar a economia brama de controle inflacionário num grande ensileira e colocá-la no trilho do desenvolvitendimento nacional. Para isso, até convocou
mento de novo, e junto ao Primeiro Mun<fo,
lideranças empresariais. O nõsso companheiO Banco Central, nessa missã-o difícil, dura,
ro aqui de Senado, Albano Franco, um dos
mas necessária, terá o máximo possível, para
líderes dos empresários brasileiros; o próprio
cumprir o seu papel.
líder metalúrgico, Luís Medeiros, foram recentemente convocados, convidados pelo
Muito obrigado.
Presidente para discutir a possibilidade desse
entendimento nacional e ambo5, pelo noticiá·
O SR_ PRESIDENTE (Raimundo Lira)
rio de imprensa, manifestaram a sua dispo-Estou aqui com a relação dos Srs. Senasiçã.o de colaborar num grande entendimendores que vão fazer indagações ao D_r. Ibra10, num graride ·ac_ordo nacional, desde que
him Eris.
a política antíinflacionária não vier sob a fOrPela ordem, concedo a palavra ao Senador
ma de pacote. V. S• acredita na viabilidade
José Richa.
de um progr!_!ma antiinflacionário baseado
num entendimento dos agentes sociais em
O SR- JOS~ RICHA - Sr_ Presidente,
torno de uma polftica de rendas pactuada?
Srs. Senadores:
Em caso afirmativo, __g!:!al seria a politica moAcho que não há a menor dúvida quanto
netária coinpãtível com a política de rendas,
à qualificação do Dr. Ibrahim Eris, qualifijá que eSt'â-Q_resSupõe controle temporário
cação pessoal para ocupar o cargo d~ presi·
de pre_ç()~. ~e salários e também de taxas reais
dente do Banco-Central. O próprio relatório
de juros? Concretamente, V. St entende que.
do Senador José Agripinõ-~- a eXposíção dele
os agentes do sistema financeiro também de·
e os conhecimentos anteriores que já tinha·
vem participar dõ entendimento nacional pamos da sua pessoa, nós mostram claramente
que S. S• tem talento, tem qualificação técnica! ra reverter o processo hiperinflacionário?
Tercelfà questão_ que gostaria de colocar:!
para ser presidente do_ Banco Central.
O que parece importante de a gente SC~:ber,: dados da Secretaria do Tesouro que tenho
aqui em meu poder indicam que estamos fa.
agora, é que tipo de política vai seii adotada
e,_ dentro desta ordem de raciocínio, já fico -rendo uma duríssima política fiscal, além da;
da economia. Ao contrário, o que estou tentando revelar é a dramaticidad_e da situação.

e
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durfssima polftica monetária já comentãda.
Por exemplo, no ano passado, a despeito da
queda da receita de 8% em termos reais. O
orçamento primárió da União ainda apresentou um superávit da ordem de quase 1% do
PIB: ~to porque 3} despesas não financeiras
contmuaram sendo drasticamente reduzidas.
E~te corte, por exemplo, no ano passado,
fo1 da ordem de 13% em termos reais, segundo nata da própria Secretaria_ Já os encargos
da dívida mobiliária cresceram mais de 150%
em termos-reais. Se a despeito de _tudo isto
a inflação escapou do controle, não estaríamos diante da evidência que só através de
uma política de rendas pactuada será possível
enfrentar a crise inflacionária?
Estas as três questões que eu colocaria;
e peço a alguém da Mesa, por gentileza, ou
a algum assessor que as passe âs mãos do
Dr. lbrahim Eris.
Obrigado, Sr_ Presidente.

O SR_ PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-Com a palavra o Presidente indicado, Ibrahim Eris.
O SR. IBRAHIM ERIS - Nobre Senador, as perguntas de V. Ex• vã"o me permitir
discutir um pouco mais detalhadamente mi~
nhas idéias sobre política económica e deta-·
lhar um pouco mais a minha exposição inicial.
Não tive, obviamente, pretensões, de fazei
um discurs~_~ompleto sobre o estado atual
da-economia brasileira ou política atual, seja
monetária, seja fiscal. Eu, simplesmente,
quis destacar alguns pontos na minha exposi·
ção. Concordo com V. Ex• que há muito mais
a dizer e, certamente, até posso ter transmitido uma idéia errada sobre a minha posição
por ser tão breve.
Sobre a política monetária praticada pelo
B;~.nco Central, atual, e taxas de juros, gostaria de fazer uma coloca·ção u·nr-pouco-~pais:
geral.
Estamos vivendo um momento especialmente delicado. Não estamos, certamente,.
vivendo um momento normal de operação
normal de uma economia. Os próprios níveis
d~ inflação aos quais V. Ex• está se referindo,
caracterizam uma situação de anormalidade
total, ao ponto de alguns economistas já -ca·
racterizarem o momento atua1 como hiperin·
flacionário. Neste -momento fica extremamente difícil, julgar os níveis de taxas de juros
reais, por exemplo. Porque, praticar, num
m~~.. uma taxa de juros - vamos dizer de 80%, com inflação esperada pelos agentes
económicos variando entre 60 a 100% é extremamente difícil identificar qual é a taxa de·
juros reais efetiva. Somente depois de anunciada a inflação que descobrimos qual é a
taxa de juros reais. Logo o Banco CentraJ,
como feitor _da política monetária, tem que
ter sempre em mente expectativas da sociedade na formação de taxas de juros nominaü;.
Porque se não fizer isso, tiesse-·caso, ·n._uni
momento inicial, quando -não temos nenhum
dado sobre a inflação mensal, a sociedade
'pode se convencer que as taxas de ju~os reais,
na verdade, serão negativas e não positiv~:
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E, nesse caso, poderia ter uma movimentação
nos m'ercados financeiros indesejável. Além
disso, eu levantaria mais um pOnto. Toquei
muito brevemente, na minha exposição, que

o sistema de indexação, na verdade, perde
muito de sua força quando a inflação está
acelerando fortemente, porque necessariamente, num levantamento de preços, temos
defasagens. Logo, a inflação anunciada num
mês reflete aquela que ocorreu no dia 15 do
mês anterior até dia 15 daquele mês, Q1,1ando
a inflação está acelerada, no dia 30, quando
a inflação já está anunciada, a sociedade já
está enfrentando outro nível de inflação. Logo, a taxa de juros que está Sendo praticada
naquele momento refere-se aos preços efetivamente observados pela sociedade e, não
aquele que foi anunciado. Tanto que ·se flzetmos, por exemplo, um cálculo de taxas de
juros reais e, ao invéS de pegar a inflação

do mês, mas a inflaÇão do mês seguinte como·
indicador- isso efetivamente estava observando a sociedade -observaremos que durante o ano de 1989 as taxas de juros reais
estão perto de zero e não estavam tão altas·
· quanto parecem. Com issó, eU não quero di-·
zer que a taxas de juros, efetivamente, foi.
de zero. Iniciei a minha discussão_ exatamente, dizendo, que talvez o que seja relevante,'
taxa de juros reais -esperãda pela sociedade
do que efetivamente a que foi, porque medir
a taxa de juros reais, realmente, com uma
inflação de 80%, com dispersão de preços·
que temos, é quase que uma missão imp-ossível.
Eu digo uma imposição de um entendimento_ nacional, entre aspas, no sentido de
que, como já enfatizei na minha exposição,
toda e qualquer decisão de política económica implica perdas e ganhos. Na verdade,
o entendimento nacional tenta distribuir tais
perdas e ganhos entre agentes económicos,
entre diferentes segmentos da sociedade. Politicas económicas sem um entendimento nacional fazem tal distribuição de perdas e ganhos através de mecanismos de mercado. Por
exemplo: se, por acaso-, a política resultar
em recessão e desemprego como conseqüên-.
cia, na verdade, perdas foram impostas à classe trabalhadora. Se, por acaso, políticas adotadas resultam em criação de novos empregos, nesse caso, os benefícios foram para a
classe trabalhadora. Um entendimento nacional tenta simular, na verdade, esses mecanísmos de mercado de uma maneira mais ordenada e mais controlada, tal que segmentos
da sociedade menos privilegiados sejam poupados de eventuais custos. Ne!:sse senti5i9,_ o
entendimento nacional é aquele componente
político que facilita o trabalho do economista
e viabiliza. aumenta a previsibilidade dos re-,
sultados dos instrumentos económicos que
foram adotados.
'
Ao mesmo tempo, gostaria de lembrar que
entendimento nacional ou uma política de
rendas em si não podem ser solução única
01;1 exclusiva para processos inflacionários tipo o que estamos viyendO.. Cenamente,. ~.e
, tais políticas de rendas não forem acopladas

com políticas fiscal e monetária adequadas,
teremos uma _rçpetiçâo de experiéncias do
Plano Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão,
o-nde, em_lll.aior ou menor grau de formalidade, tivemos um entendimento nacional. O
apoio que o Plano Cruzado, na verdade teve,
quase foi uma unanimidade nacional; logo,
é o máximo estagio de umentendimento nacional. Além disso, tinha o Plano Ciuzado
uma política d~ rendas muito bem explicitada. Apesar disso, o Plano teve vida curta,
precisamente porque não foi acompanhado
das políticas fiscal e m~netária adequadas.
A t~rceira pergunta de V. Ex 1 refere-se
à polftica fiscal atual. Sem dúvida, V. Ex•
tem razão, quando se refere às medidas durfssimas que foram tomadas no último ano na
área fiscal. R~almente, houve co~es. Tenho
que admitir que eu estav-a c-ético sobre a possibilidade c;le tais quedas nos gastos correntes
do Governo que aconteceram durante o ano
de 1989: Realmente, houve efetivamente
uma redução no déficit público no ano de
1989. Mas, imediatamente, quero alertar os
Senhores SiTiadOres para o fato de que, mesmo os problemas que encontramos na avaliação de taxas de juros reais e nominais, temos
também na ã.valiação do déficit público, pofque déficit público que falamos aqui também
é défiCitpúblico real, vamos dizer tirando
a inflação, X% ~e PIB, depois de tirado o
impacto inflacionário. Nesse sentido, ele é
sujeito mesmo às ressalvas que flz na matéria
de taxa de ju.ros. Mas eu não nego que a
política fiSCal, no ano de 19&9, teve_aspectos
positivos. Mas ao mesmo tempo devemos
lembrar que, para o ano de 1990, tem serfssimos problemas, tanto que previsão, hoje, se
nada for feito, é de que haverá uma subida
no déficit público. Essas estimativas, embutidas neles, são taxas de juros substancialmente menores que as do ano de 1989, devido
b.asicamente às novidades trazidas pela Constituinte. Sem dúvida, em termos de distribuiçãO de renda e justiça fiscal, as medidas
sugeridas na Constituição são mais do que
necessárias, mas_, ao mesmo tempO, a Constituição abriu novas portas de gastos, seja na
áreá· previdencária, seja na ~rea trabalhista,
e assim por diante. Tais itens, quando incorporados nas estimativas do déficit público,
fazemsurgiroceriáriode 6,5%, 7% até7,2%,
7,3% do PIB como déficit público.
É necessária mais Uma rodada de esforço
fiscal e mais uma redefinição das prioridades
do Estado~ porque a Constituição nitidamente empurra o Estado na direção dos segmen·
tos menos privilegiados da sociedade. Na medida em que receitas do Estado são limitadas
isso iniplicaria admitirmos que _o Estado_
que cortar oUtroS gastos que sejam menos'
prioritários, implicitamente definidos assim
na nova Constituição.

terá

Quando meJJcionei a necessidade de uma
política fiscal dura, de jeito nenhum quis tiTar ·
o mérito dos esfOrços que foram feitos duran.te o ano de 1989, que são esforços até bastan-,
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te louváveis, mãs no- ano de 90, 91 e 92 será
necessária a eliminação do déficit.
Quero finalizar, dizendo que a inflação é;
na verdade, o grande distorcedor de todas
as_ contas neste-País, s_f:ja no_ setor público,
seja no setor privado. Urnã. redução substancial na inflação facilita todas as áreas, seja
no setor público, seja no setor privado, então,
o inimigo número um é a inflação: Desta ve~.
devemos cercá-la de todos os lados possíveis
e imãgináveis. O sofrimento por um pe-rfodo
determinado é melhor do que ficar estagnado
por décadas, como_ já passamos a primeiradécada nesse caminho. Não é desejo de ninguém que o estado das coisas continue comO
tal. A nossa inteQção é que contribuamos com
uma porftica monetária nesse cerceamerlto dà
inflação, que será complementada, sem dúvida, por um entendimento nacional, uma política monetária, uma política de rendas.

O SR. JO"SÉ RlCBA - Eu aind• teií•
direito só a uma pequefia interVenção, rimito ·
rapidamente. Não quero atrapalhar, sobretudo os demais Colegas, que têm certamente
perguntas a formular. Eu só quetb clarear
um pouquinho mais nessa última resposta,
pOrque deu a impressão que estou defendendo a política do atual Governo, que conseguiu, através de um corte de 13% nas despe~
-sas reais de custeio, reduzir o déficit público
no Orçamento primário~- a:té a gerar um sUperávit de 1% do PIB. Não estou elogiando
a politicá do Governo. Apenas enfatiZei issO,
porque a ênfase que ele deu na sua exposição
é de que, eliminado o déficit público, está
resolvido o problema inflacionário. Quer dizer que não é assim. -se-Isso foSse verdadeirO,
a inflação não eStaria nesse pat:imar' POrque
o Brasil nunca, a meu ver, fez tanto esforço
para reduzir o déficit público como o fez no
ano de 1989, haja vista que reduzir 13% as
despesas reais de custeio foi um esforço gigantesco, fenomenal. O Orçamento açabou
fechando com um superávit- primário, evidente-de 1%. Apesar disso, a inflação continua crescendo, O que eu quis mostrar foi
o seguinte: se:rá que esSe exemplo não é _a
prova mais evidente de que temos que mudaio rumo e temos que procurar uma política
de rendas, que a meu ver s6 é p-assi'vel via
negociação com toda a sociedade? Se V. S'
continuar enfatizando a necessidade de ainda
medidas mais drásticas com relação ao défiit
público, ao problema fiscal, estaremos trilhando o caminho da Argentina. Está aí o
exemplo argentino, para servir para nós como
modelo do que não deve ser feito, porque
essa política do Presidente Menem está comprometendo, inclusive, todo o parque industrial deles. E quando se acaba destruindo a
própria galinha dos ovos de ouro, não há
política que seja capaz de estabilizar a economia de um país. Esse é o nOsSo receio. Por
isso, eu quis fazer essa observação final: não
estou defendendo o que_ o Governo fez no
alio passado. Estou apenas pegando o exemplo, para mostrar que talvez o caminho seja
ex~~a_m.ente mudar o que o Governo anterior
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'vem fazendo e não, como eu depreendi de
V. EX', que a orientação vai ser a mesma
que o Governo atual'está tomando.

Dispersão dos preços é altamente relevan~
te, também, na medida em que cada agéncia
econômica, na verdade, tem uma inflação deIa, porque é ela quern está observando. Um

empresário teni inflação dos insumos dele,
do produto dele e, em função dessa necessidade de capital de giro dele, em função disso,
taxa de juro nominal que está enfrentando.
E, nesse sentido o sistema é altamente injusto. Na medida em que tenha uma alta disper-

são dos preços, na verdade, para alguns a
taxa de juros reais pode_ser de 40%, para
outros pode ser menos 20%, dep-endendo de
taxa de inflação que cada agente está enfrentando. E, infelizmente, o Banco Central, ou
a política monetária coni()Um. todo, somente
pode olhar aos agregados, aos variáveis macro e, não variáveis rilicrO, na medida em
que, é vigorosamente, inviável pfaticar taxas
de juros seletívas entre agentes económicos.
Gostariã, também, aíndii, na primeira pergunta de V ._Er., dizer que a minha opinião
é que, como níveis de taxas de inflação nos níveis em que estamos tribalhando um aumento, uma alteração dos coeficientes
dos depósítos compulsórios seria aftanlente
desejável. Não há por que, com uma inflação
de 80%, o Doating dos bancos ficarem nos
níveis elevados. Igualmente, eu diria, um encurtamento do recolhimento dos impostoS que o Governo vinha fazendo, mas ainda tem
algum serviço que pode ser feito Dessa área
- deve ser urgentemente adotado. Todo o
sistema bancário precisa ser agilizado. A
maior agilização é melhor quando as taxas
de inflação chegam aos níveis que uma agilí·
zação. Obviamente, quem perde são os clientes do banco e quem ganha é o banco, no
caso de extensão dos períodos entre pagamentos e recebimentos. Nesse sentido, o
Banco do Brasil tem a questão_ de compensação dos cheques, especialmente entre praças diferentes. Há casos onde entre uma praça e outra leva-se de 7 a 9 dias para haver
crédíto do cheque. Enquanto o emitente do
chequ_e é debitado em 24 horas e quem recebe
não o recebe antes de uma semana.

A segunda pergunta de V. Ex' refere-se
a entendimento nacional no combate à inflação. Destaquei a necessidade de u~ma poHdCa
fiscal e de uma política monetária duras e,
com isso, eu não quis descartar a possibilídade ou a desejabilidade de um entendimento nacional, muito pelo contrário. A mi-.
nha visão pessoal é que é indispensável um
entendimento nacional para sucesso para
qualquer plano de estabilização, especialmente num momento atual, num País como
o Brasil, onde há grandes distorções na distri·
buição de renda. E uma recessão, nesse momento, seria desastrosa, seja socialmente, seja economicamente, seja politicámenti. E,
um entendimento nacional, na verdade, viabiliza, que medidas tomadas tenham uma eficácia com wn risco menor de uma recessão.
Nesse sentido, não esqueci o compromisso
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do ~re:~de_nte eleito de chamar <i N aç_ão para
u~ _entendimento amplo. Tanto que- como
Vr Ex•- já refeJiu -_Os primeiros passos nessa
direção já estão sendo tomados. Obviamente
não me ·cabe avaliar tais gestos do Presidente
de exclusiva decisão dele.
GoStaria de enfatizar pontos sobre política
de rendas que V:-EX" está referindo.
Poüticas ecoriõmiCas.- ortodoxas, clássicas,
na verdade,_ impõem um entendimento nacion8.1 à_ sociedade através dos mercados. Tal,
que~_tai~ impactos sendo pulverizados e difusos, o resultado final, em geral, terá um componente de imprevisibilidade elevado. Eu digo uma -impOsição de rim "eriteildimento nacion-al*', entre aspas, no sentido de que como eu já enfatizei na minha exposição toda e qualquer decisão.

O SR- PREsiDENTE (Raimundo Lir;:t)
- com:a p8.lãvra-o nobie SenadoiRoberio
CampOs._----- -- ----- -

. O>KROllERto CAMPOs·:_ (inaudível)- independentemente do impacto sobre
a taxa de juros, qu~ obviame_nte afeta a taxa
de investiõielito e expectativas. Aparentemente1 lbrahim Eris nãoacredita na relativa
estabilidaâe da demandã por moeda, que é
um dado importante dO Pi-Oblema. Ele exage~
ra também a inelasticidade da oferta de poupança em resposta â taxa de juros.
Inquietante, também-, é uma afirmativa
que para um Presidente do Banco Central
seria eshanhi, e que o único p-a-pel que restá
para a política monetária na guerra contra
a _inflação-é o de reduzir as taxas de juros;
este é um trecho do artigo de 1985. A evidência ei'npíricii: é exatam.ente ao contrário, todas
as vezes que a taxa de juros for baixada artificialmente e a política monetária Se tomou
expansionista_. houve enorme expansão inflacionária.
Em outro trecho diz ele o Seguinte: "é irriportante enfatizar que a redução da taxa de
juros não_ tem que aguardar a redução do
déficit público".
Ei.l acredito-cjue-a reduÇao·ao-défiCit ptiblico é a única maneira de baixar a taxa d_e
jUiéiS~~ese-Ibrahim Eris quiser baixar artificialmente a taxa de juros antes de contido
o déficit público, expor-nos-á a uni desastre
ínflacioriista:.
~á uma outra acertiva que diz: "enfatize
também que a redução do déficit público itão
reduz, ~_utomaticamente, a taxa de juros".
Eu questio~na_rya, profundamente, essa afirmativa: A redução do déficit público muda
expectativas, o que vai repercutir tanto sobre
a taxa de juros nominal, como sobre a real.,
e a eliminação da incerteza futura, que prevê,
exatamente, da incerteza quanto à pressão
exercida sobre o mercado monetário pela indensidade de financiamentO do setor público,
reduziria o ·prêmio a ser pago aos investidores. São_ aspectos teóricos importantíssimos; que e~ gostaria de questionar.
Repito que todos temos posições acadêmicas ao longo do tempo, o importante não
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é não errar, aesde que a gente não permaneça
no erro.
O eminente candidato a Presidente do
Banco Central referiu-se ao rigor fiscal, que,
recentemente, se teria imposto" â sociedade.
Minha leitura dos dados é diferente; em janeiro, por exemplo, a receita Proba! do Tesouro foi de 136 ou 137 bilhões de cruzados;
a despesa foi 150 bilhões. Isso indicaria um
déficit, relativamente, moderado, de 14 bilhões. Quando se analisa, entretanto, a compOsição da receita, e o Dr. Eriscomo fiscalista
saberá examinar isso com precisão, verificarse-á que a receita legítima do Tçsouro, Q.e
impostos e taxas, foi de apenas 53- bilhões,
e que nada menos do que 82 bilhões provieram de recursos e de disponibilidade do Banco Central, ou seja, a conta de movimento.
A conta de movimento é algo que, de um
lado é causa, e de outro é efeito da inflação,
e não representa uma receita k~g{funa do Tesouro. Há, pOrtanto, um grave problema de
déficit fiscal, isso se tradu~. aliás, numa enorme expansão monetária .
O estoque de moedas, em dezembro de
1988, era de 2 bilhões de cruzados., em janeiro
foram emitidos 42 bilhões; em fevereiro, novamente, 42 bilhões, o que significa que realmente estamos sacudidos por uma diarréia
monetária. É fácil explicar porque sobem os
preços, não serão os especuladores, os atravessadores, os agent~s financeiros, é pura e
simplesmente a diarréia monetária. É um ca·
so em que duas coisas poderiam ser úteis,
ou prisão de ventre do Tesouro ou uma gre"ve
na Casa da Moeda.

Minhas perguntas específicas seriam as seguintes: Que teoria adotará o candidato à
Presidente na sua gestão de política monetária, o controle da quantidade de moeda ou
o controle da taxa de juros?
Segundo, favorece Sua Excelência uma:
economia de mercado, em que o Governo
haja por controles indiretos, monetários ou
fiscais, ou aceita Sua Excelência intervenções
dirigis tas, camufladas sobre o nome de congelamento, prefixação ou pacto social, são to·
das formas de expressar dúvidas quanto à
eficácia da política monetária e fiscal?
Terceiro, mantém Sua Excelência sua teoria de que a política monetária só serve como
instrumento antünflacionário, enquanto infl_uenciar .a taxa de juros, ou reconhece Sua
Excelência que sendo relativamente estável
a- demanda do público com a moeda, a e;missão desta, em quantidade superior ao que
o mercado deseja, provoca coírida per bens
ou serviços e, pOrtanto, inflação?
Quarto, mantém Sua Exceléncia sua teoria
de que o papel que resta para a política mone-

tária, na sua guerra contra a inflação é reduzir
a_ taxa de juros? Mantém Sua Excelência sua
teoria de que a redução da taxa de juros não
tem que aguardar a redução do déficit público_? Mantém Sua Excelência sua teoria de
que a redução do déficit público não reduz
automtticamente a taxa de juros? FínafrD:en-

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

te, como reage Sua Excelência às propostas
de monetização da dívida interna?
Eu gostaria, ainda, finalmente, de lembrar,
que atitude depreciativa que Sua Excelência
adotou neste artigo, que é de 1985, muita
água rolou sobre a ponte deste então, e nós
somos obrigados a rever conceitos? Esta opi·
nião de que a teoria quantitativa da moeda
estava poída e era ridícula, contraria a evi"
dência empírica do Brasil. Felizmente ou desgraçadamente, dependendo do ponto de vista, o Brasil é o País mais freadmanniste do
mundo. A aderência das curvas que repre. sentam a expansão monetária e alta de preços
é perfeita, é uma lambada sensual, onde há
uma obscena colagem de corpos. É um caso

em que a teoria quantitativa está vingada,
apesar das brechas em que em outras economias, em outras situações se detectaram na
relação entre a expansão monetária e a: eleva·
ção de preço.
Meu último comentário, Sr. Presidente seria sobre a atitude que o novo Presid~nte
adotará ou não, em relação ao corporativis·
mo do Banco Central, um dos fenómenos
mais graves desta época.
Quando foi inaugUrado o novo edilido-- do
B~nco Central, em Brasília, quando houve
a mauguração, o Presidente Carlos Langoni
convidou Paul Volker, Presidente do Federai
Reserve Board. Esse edifício era chamado
de Idi Amin, porque âizía-se.quf: era grande,
preto e estava prestes a caxr. Paul Volker
comentou: "Cada país tem a ínflação que me~
rece, e os edifícios dos BancoS Centrais sãO
proporcionais à inflação do país. No caso dos
~stados Unidos, a inflação é modesta, e por
ISSO modesta, em dimensões é o edifício do
Federal Reserve Board. O Brasil tem uma
ai~ }I_Iflação, e, por isso, merece um grande
edifzc1o, que eles chamam o Palácio da Infla, ção".
--

dínária a~~nç~o- da condução da-política monetária. No BãilC:õ do Brasil parece que existe
uma gratificãção de periculosidade pela manipulação de caixa, uma proteçãã Contra bandidos. Existe. ainda, um -adíantamento para
compra de cotas das cooperativas de consu.'
mo, o que ~eja; adia!'~amen~o_~qr 24 meses,
sem correçao monetana e sem JUros.
Se esse tipo, essa elencage:in -âe serv:iços
extra~salariais se generaliza pela economia e
pelo Governo, a sua futa contra- a ínfiação
será enormeme-nte dificultada. Gostaria de
ouvi-lo sobre as perguntas específiCas que formulei, na esperança de que a sua conversão
a po-stulados menos heterodóxicos tenha sido
rápida e sincera.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-Com a palavra o Dr. IbrahimEris.

O SR. IBRAHlM ERIS - Ministro Ro·
berto Campos, eu gostaria primeír~ente de
.agradecer a V. Ex• por ter me chamado de
jovem. Com 45 anõs de idade tal tftulo é
muito bem vindo. Sem dúvida que eu gostaria
que pessoas me vissem como um jovem até
ã morte. Além disso, gostaria de dizer a V.
Ex~ que, sem dúvida, estou aprendendo economia, como todos os economistas, Porque
economia é uma ciência extremamente complexa e com a vida, com a experiência, mudamos de opiniões e, ãs vezes, afirma aquelas
que teve no passado.
V; Ex' referiu-se a um artigo me_u de 1985,
publicado no Jornal do Brasil. Não posso dizer se eu escreveria esse iirtígo- exatamente
como o fiz naquela data - 13 de junho de
1985- especialmente porque eu não tenho
o hábito - deveria ter_~ de reler freqUentemente meus artigos, meus -~studos, ~inhas
teses publicadas antes; talvez seja por ter me·-do_de descobrir que eu estava errado.
Esse artigo foi escrito-num contexto especíMas além da inflação física- revelada ou
fico, IIIJ auge de uma discussão spbre. política
arquitetónica, revelada nesse edifício, o Ban·
de juros do BancO Central. Uriia vez que
co Central tem sido um promotor da inflação
não li o artígo recentemente, não quero cosalarial. O elenco de benefícios salariais e
meter erros, mas vou tentar chamar na meextra-salariais é impressionante. A autorida·
mória algumas qualificações que eu havia íei·
de monetária que deveria dar exemplo de
to neste arfíg-õ.
austeridade no combate à inflação é uma
Prímeiro, minha posição na época, a que
grande impulsionadora de pressões salariais
foi divulgada pela imprensa, foi como eu sene extra-salariais.
do favorável à taXa de juros baixos. Em ne:
Além dos salários, propriamente ditos, há
nhum momento da minha vida, eu c_ons_egui
todo um elenco de benefícios, sem computar defender tal idéía categoricamente. tem moos encargos da previdência corrente, da Pre- me~tos, na ~ida de uma economia! que taxas
vidência Pública, há uma contribuição -se
de Juros ba1xas são adequadas e em outros
não me engano - de 3 para 1 para centros
momentos da vida "económica, onde taxas de
-Fundação de Seguridade Social. Há, ain- juros extremamente elevadas podem ser adeda, uma contribuição de cerca de 1% da folha quadas.
de pagamento para a Asbac - Associação
Neste artigo estava referihdo-me a um mo·
Desportiva -ao que entendo, que produ·
mento específico na vida económica do Brasil
zirá, certamente, bons atletas, mas duvidosos e, naquela momento, est~va argumentando ·
economistas.
que taxas de juros pratiCados pelo Banco
Há Um adiantamento para férias, de 10 me· Central eram desnecessai'iamente elevadas.
Fiz o artigo exatamente para tiiar da pauta
ses sem juros e correção monetária, o que
nós outros na vida comum, na planície, e a idéia de que. eu estava defendendo taxa
não nos pinãculos do poder, consideraríamos de juros baixas.- Le"mbro-me que disse, nesse
uma doação. Há auxílio para serviços odonto· artigo, que uma redução nas taxas. d~ juros
lógicos, médicos e psicológict>s. Imagino que da época seria viável sem ter grandes impacos serviços psicológicos se devam ã extraor- · tos sobre oferta e demanda para recursos fi-
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nanceiros no sistema. O argumento era até
teórico e não cabia publicar no jornal, então
simplifiqUei uni pOUco as idéias.
---V. Ex~ pode ter razão_ quando disse que
eu exagerei quando avalíe1 inelasticidades de
demanda e oferta Pelos recursos, pela pou. pança, taxas de juros. Sem dúvida que essa
é uma idéia extremamente difícil de verificar,
tanto que, em todas as minhas coriVersas tentei, tanto quanto possível, colocar como uma
postura irrij)oSsfVel de quantificar-precisa~
mente. Tal frase também aparece no artigo,
se não, peço desculpas porque não me lembro
do artigo, do conteúdo exato do artigo. Ontem, fiz um esforço de juntar algumas coisas
que escrevi, infel}üriente, tudo está em meus
arquivos em São_ Paulo e eu não consegui,
pois estou trabalhando aqui em Brasília há
semanas.
Argumentava que, naquele momento, com
uma expectativa de inflação razoavelmente
precisa, taxa de jur<?S reais sendo praticadas_
pelo Banco Central, eram reais mesmO, vamos dizer, as dúvidas que -levantei quando
estava respondendo ao Senador José Richa
não existíarn naquela época. Segun.do, que
as taxas de juros eram excessivamente elevadas no sentido de que se fosse baixados_ alguns
pontos, provavelmente, ninguém pouparia
menos por causa disso ou ninguém pediria
mais empréstimos isso por que a sOciedade
tinha feito o máximo de esforço, naquele momento, de poupar o máximo possível, uma
vez que rendimentos dos artigos financeirOs
eram extremamente elevados e tinha feito
o-esforço de diminuir a necessidade de capital
de giro ao sey máximo.
Essa é uma análise bastante ortodóxica,
eu diria, e dentro da tradição neo_clássica,
que argunienta qUe pode haver segmentos
inelásticos na demanda e na oferta para recursos financéírOS a partir de certo nfvel de juros,
que-pode ser 10% numa época, 50% em outra
e 30.0%, 500% em outra época, dependendo
de condições e expectativas dos agentes económicos. Pode ser que eu não tenha me colo,cado bem na época ou pode ter havido alguma mudança, desde então, no meu pensamento. Hoje, eu argumentaria na forma que
estou fazendo.
Est?u simplesmente argumentando com
meus colegas da academia sobre existência
ou não de tal inelasticidade, enquanto tinham·
alguns que achavam que inelasticidade não
existiam, outros argumentavam que sim,
existia. Admito que quantifícaÇão que região
de inelasticidade é uma tarefa quase impossível de executar com precisão.
Gostaria de enfatizar que o artigo foi escrito num contexto, logo, conclusões tiradas referem aquele contexto também. Por exemplo, quando eu disse que deficit público não
precisa ser reduzido por ter a crença na inelasticidade das curvas, de forma que independia
de medida fiscal, medida que era meramente
uma característica das curvas de demanda e
oferta naquele momento. Hoje, se eu faria
. tal afirmação sem qualificação -deficit público não precisa ser reduzido para reduz.ir
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mente, não, Não é uma ã-firrnaçâ() genérica,
.mas, na época, referia um_a situação esPe-

cífica.
Outra afirmação que fiz nesse artigo, cofio
V. Ex' apontou, sobre o papel da política
monetária, tal afirmação que fiz nesse artigo,
como V. Ex' apontou, sobre o papel da política monetária na economia. Também eu gostaria de enfatizar que referi, àquele momento, o papel da política monetária que pudesse
ter. Naquele momento, política monetária,
na tentativa de enxugar a liquidez estava simplesmentesubindo as taxas de juros, e o resul-

tado era muito pequeno. Por que? Porque
a elasticidade era quase nula, e como· resul-

tado desse enxugamento, resposta de enxugamento a uma elevada taxa de juros era pequena.

O SR. ROBERTO CAMPOS - A taxa
de juros real era de !5% ao ano, Q.ue- Para
um país escasso de poupança era perfeitamente razoável.
O SR. IBRAHIM ERlS- Sim, era 14%,
15% e chegaram a nível de 20% p.um leilão
que foi feito cOm OTN.

O SR. ROBERTO CAMPÓS- Era IS%
para sugar a liquidez da economia, e acelerar
a queda da inflação.

O SR. IBRAHIM ERlS -Nisso, sem dúvida que podemos divergir sobre se 18% já
colocava a economia numa situação de inelasticidade ou não.
Isso fui criticado por vários colegas meus,
e faz parte da história de discussão econômica.
Na ocasião eu achava que já estávamos,
naquele momento, numa regiãO-de inelasticidade. E pode ser que estivesse enganado.
Mas uma observação puramente teórica, e
que tenha aplicações empíricas. Não é uma
pasição ideológica, vis-à-vis, política monetária versus polftica fiscal versus taxa de ju!os,
Abordando, exatamente, as perguntas de
V. Ex•, a primeira pergunta que V. Ex• faz
é: que teoria eu adotaria na matéria? Só mais
uma observaçáQ, eu gostaria de deixar isso
claro também sobre o artigo. V. Ex• tem razão que fiz observações que podem ser interpretadas como pejorativas na matéria de teoria quantitativa de moeda.
Na verdade, este artigo referia a uma versão simples, simplificada de teoria quantitativa, e não versões mais sofisticadas da teoria
quantitativa. E, certamente, teoria quantitativa simples tem algumas caracterfsitcas que
podem ser critivadas. Talvez não tenha usado
palavras certas, talvez sendo artigo jornalístico não vesti bem a camisa de um acadêmico
que tem que tomar cuidado com suas pala~
vras, mas, certamente, não é uma teoria into~
cável.
Estabilidade de demanda para moeda: se
entendemos como demanda para moeda_uma
função complexa, envolvendo várias variá~
veis, nesse caso concordaria com V. EX" que
foram construídas funções de demanda para

moeda bastante estáveis no caso de vários
países.
_ - .--Agora, se entendemos como estabilidade
e de~anda para moeda como sendo mera
CQnstância da velocidade de renda da demanpor moeda, nesse caso, Brasil, o melhor
exê:nlplo de não estabilidade de tal variável.
E. até hoje, é altamente c_ontrovertida na teoria se velocidB.de é estável ou _não. Mas tenho
que dizer de-sde já que, inversões sofisticadas
deste modei9Jazem_perfeito sentido que tem
que estar relações bastante estáveis, e que
são extremamente úteis na feitura de política
monetária.
No toc3.Ilte ·a Keynesianismo versos monetarismo, tenho que admitir que, em diversas
épocas da minha vida acadêmica, tive uma
que.da pelo Keynesi_anismo. Mas sempre tentei ficar na fronteira das áreas em que me
interessei, e certamente hoje estou consciente _do faio_de que Keynesianismo também
evoluiu. E, .certamente, desco_brimos na década, especialmente de 70, que Keynesianismo é uma teoria que tem seus defeit.os, e
tem que ser revista fortemente.
Não posso me cacacterizar realmente, sin~efaniente, Mlni_stros, como monetarista puró. Não posso me caracterizar, isso seria negar todo o meu passado como Economista.
Vejo grandes méritos, po['ltos de concordância na teoria monetarista, como também vejo
pontos extremamente úteis de serem considerados na teoria Kenysiana, como também vejo na teoria marxista, na teoria de política
de rendas, e assim por diante. São todas linhas de pensamento económico que têm algo
a contribuir, E, não tenho pretensões, obviamente, a fazer uma síntese dessas teorias.
Gostaria muitO "que pudesse fazer. Mas, certamente, foge muitó da minha capacidade.
Mas quando leio alguma coisa, em qualquer
uma dessas áreas, eu consigo detectar algo
que me enSÍJ_:l_~algu~a coisa. I;, nesse sentidf,),
não posso dizer realmente, sinceramentee V. Ex~ pediu -que eu fosse sincero -sinceramente não sou adepto de monetarismo puro.

da

Mas isso não impede que no papel do Presi·
dente do Banco Central eu me preocupe basicamente com assuntos monetários, e seja du·
ro na matéria monetária. Porque é comum;
a maioria dessas teorias é que com uma polí·
tica monet~ria frouxa tem implicações inflacionárias. As vezes uns acham através de um
caminho, outros acham através de outros~a
minhos, conforme V. Ex• mencionou que a
visão que expus neste artigo de 85 tinba um
viés heynesiano na matéria de definição de
papel de política monetária.
Mas, quero tirar toda e qualquer dúvida
das_ mentes de V .. Er sobre a importância
da política monetária no combate à inflação.
Como disse, esse artigo foi escrito num momento específiCo, referindo àquele momento
somente.
FiScalista ou não, eu gostaria de esclarecer
que nunca na minha vida eu dei um curso
de finanças públicas. Não sou um financista
público. A minha entrada na área de finanças
públicas foi devido a minha ex-mulher ser
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uma excelente professora de finanças públicas, e eu ter interesses em mícroeconomia
e, especialmente, em microeconomia aplicada. E, como V. Ex~ sabe melhor que eu, que
entre várias áreas de aplicação, finança pública é urna das áreas de aplicação de microeconornia que atrai qualquer teórico de microe~
conomia. ·
E os meus primeiros trabalho:> eram, na
verdade, trabalhos teóricos na ligação entre
microeconomia e finanças públícas. Depois,
com o meu envolvimento no FIPE- na Fundação do Instituto de Pesquisas Económicas
- e serviçOs pedidos pela Secretaria da Receita Federal de então, estudos empíricos,
comecei a interessar-me em finanças públicas
aplicadas. E apcendi, efetivamente, através
dos trabalhos, de leitura etc., eu diria que,
hoje, eu poderia dar um curso de finanças
públicas . .Isso não me qualifica como um !iscalista, ou não exclui a possibilidade que eu
seja um monetarista.
A minha visão de fin3nças públíéas já tive
a_ oportunidade de expor em vários lugares,
e em vários estudos que fiz e, além disso,
em várias peças administrativas que tive a
oportunidade de elaborar na Secretaria da
Receita Federal junto com o Ministro FranR
cisco Dornelles. E há uma linha, um ~raço
co·Ínüm em todos esses trabalhos: é uma preocupação com justiça fiscal em matéria tributária, além do papel que, sem dúvida, ~ributa
ção tem para abastecer o Estado com recursos. E me orgulho muito do meu trabalho
na Secretaria da Receita Federal, na época,
porque, quando iniciamos o trabalho, nós tínhamos um quadro, e quando nós encerramos os nossos trabalhos o quadro era exatamente o oposto. Pela primeira vez, no Brasil,
o sistema financeiro passou a pagar impostos.
Estou me alongando demais, deixa-me pàssarespecificamente às perguntas:- Que teoria adotar no Banco Central na minha gestão?
Se _eu controlaria juros? Ou quantidade de
n10eda?
Eu acho que nã'o sendo monetarista puro
essa dicotomia que admito ser um dilema,
para mim, a minha resposta somente pode
ser relativa, e não simplesmente quantidade
de moeda ou juros.
Uma vez que tem uma ligação, funciona
entre taxas de juros, e quantidade de moeda
que existe no sistema, ou quantidade de liquidez que existe no sistema, é natural que _eu
ache que fazer uma ou outra coiSa tem implicações sobreQutra variável. Se eu subir taxas
de juros, rodo o resto mantido constante, demanda para a moeda dele cair como resultado
e liquidez no sistema_ dele diminuir. Se eu
baixar juros idem. E se fixar uma quantidade
de moeda, obviamente, isso corresponde a
um nível de taxas de juros, todo o resto dado_
como constante.
Por que não consigo responder a V. EX"
hoje, dizendo que fixarei a quantidade de
moeda no sistema, porque seria o que dizendo: eu fixarei a quantidade de moeda no sistema, porque· é o-que nós todos desejamos,
na medida em que isso atuaria diretamente
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em cim'a -da variável, que é a varfavel-chave

de pol(tica monetária, Simplesmente, numa
economia como a brasileira, onde n6s temos
um déficit cinco, seis vezes a base moneiária,
uma economia onde a noção de moeda perdeu todo o seu sentido, seria uma temeridade, eu julgo, comprometer-me com-o nível

de moeda -

tem que ser definido tal que

o Banco Central,consiga controlar, logo ele
teria que ser algo parecido com depóstiso à
vista mais moeda manual - , comprometerme com um nível rígido e, como resultado
disso, observar uma taxa de inflação que pode
resultar em uma _situação insustentável na
economia, que resulta em um recuo do Banco
Central, que é pior do que não fixar uma
meta quantitativa.
Mais: eu gostaria também de enfatizar o
fato que meu dever é, enquanto assessor do
'Presidente eleito, Fernando_Collor, enquanto assessor da MiriiStr:i Zélia, argumentar,
lutar para zerar o déficit público tal que viabilize metas quantitãtivas de expansão de moeda. Eu não tenho nenhuma restrição a fazer
ao Banco Central trabalhar çom metas quantitativas, eu tenho, sim, objeção a fazer quando eu não conheço resultados de tal política,
adotar tal política sem ter elementos suficientes.
Eu estou muito encorajado a assumir aPresidência do Banco Central porque eu vejo
todos os sinais, do lado do Presidente daRepública e também da Ministra, de combater
o déficit público firmemente. Eu concordo
plenamente com V. Er-, que déficit público
tem implicações sobre taxas de juros e tem
implicações sobre expansão monetária e que
esse cordão tem que ser cortado. Mas esse
cordão pode ser cortado de duas maneiras:
uma, acabando com o déficit público: a outra,
continuando com o déficit público de vinte
e cinco bilhões de dólares e tentando administrar uma base monetária de quatro ou cinco bilhões de dólares através de explosáo de
Jaxas de juros. Eu acho que, Senador, neste
ponto. talvez nossas divergências não sejam
tão grandes. Eu insisto em dizer que o Banco
Central trabalhará com metas quantitativas
de moedas, uma vez que a política que será
adotada no lado fiscal viabilizará tal política;
e se, por acaso, houver uma frustração pequena no lado fiscal, eu tenho um compromisso
aqui solenemente assumido de que eu não
mudarei as metas de política monetária para
acomodar tais desvios que acontecerem na
~politica fiscal.
A segunda pergunta de V. Ex~ .refere-se
se eu sou adepto da economia de mercado
ou não.
Qualquer um que passa no Governo brasileiro alguns meses, como eu passei dois anos
e meio, se não é adepto da economia de mercado, passe a sê-lo. Quem conhece um pouco,
por dentro, o funcionamento do Estado brasileiro e quem conhece o tamanho do Estado
brasileiro e as ramificações de tal presença,
sem dúvida que vira fã de mecanismos do
mercado.
-

Eu tenho que dizer :a V. Ex'" que eu sou
adepto da economia de mercado. Com isso,
não quero dizer de novo que eu seja um liberal puro. Eu não sou, e seriã wna negaÇão
do meu passado como economista se eu dissesse isto, Eu admito perfeitamente intervenções do Estado nos mercados por diversos
motivos. Por exemplo, eu admito a interven·
ção do governo nos mercados objetivando
uma melhor _distribuição de renda, porque
nós' contiecemos bem que mercados tendem
a perpetuar pelo menos segundo trabalhos
de Pareto, se nós concordamos com ele certas
distribuições de renda e não tendem a corrigí-las. Até pode acontecer o caso de uma
correção, mas não há nenhuma garantia. um
economista neoclássico puro não conseguiria
afastar, na teoria pelo menos, a interferência
do Estado nos mercados para fins de conseguir uma distribuição de renda melhor. Isso
não impede também que eu seja, por exempiQ, contra o congelamento ou atribuir a uma
política de rendas o papel único no combate
à inflação, porque eu vi o que aconteceu com
o Plano Cruzado. Eu concordo com V. EX"
era um desastre ecológico. Ao mesmo tempo,
trinta, quarenta dias talvez sessenta no máximo, depois da adoção do Plano Cruzado, eu
dei uma longa entrevista à Gazeta Mercantil,
cuja manchete era "Exploração de Demanda
Ameaça Plano Cruzado". _Eu fui uni dos primeiros economistas ã ír à imprensa e criticar
a política monetária adcitada pelo Plano Cruzado, criticar a política fiscal adotada pelo
Plano Cruzado, embora, num primeiro momento, eu era um entusiasta do Plano Cru·
zado.

O SR. ROBERTO CAMPOS - O Senhor, eu e o Brizola fomos os primeiros.
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eu julgava que a política seguida pelo presi·
dente Lemgruber em 85 era inadequada para
o mome-nto, também julgava, por razões exatamente opostas, que o Plano Cruzado adoteu também uma política de juros extremamente equivocada.
Em previsão, na Vel'dade, eu não tenho
nenhum mérito em previsão de explosão .de
demanda, porque para economistas profissiO·
nais, na verdade, cada dia que passava ficava
claro isso. Tanto que os próprios assessores
do Ministro Ditson Funaro, na ocasião, alertaram o ministro e ó presidente em várias
reuniões, tanto que nós temos nos jornais
sobre esse fato, ·e logo depois veio o Cruzado
II, infelizmente muito tarde. Foi perdida uma
oportunidade histórica com o Plano Cruzado,
no sentido de que a feitura de um plano de
estabilização com a unanimidade nacional é
uma oportunidade que provavelmente nunca
se repetirá. Infelizmente, essa oportunidade
foi perdida por erros técnicos económicos e
não somente por razões políticas. A concepção do Plano Cruzado era errada, não acompanhou o Plano Cruzado uma política fiscal
adequada e uma política monetária adequa-

da.
Eu já respondi a V. Ex~ sobre a estabilidade
da demanda para a moeda e também respondi
sobre o papel que resta a política monetária.
Deixe-me só repetir isso, porque é i:riJ.portantíssimo.
Quando eu atribuí à política-monetária Uni papel secundário, no me1.,1. artigo, em 85, estava me referindo àquele momento. A política
monetária terá iima impçrtância crucial no
novo governO e da terá dbmentos de ortodo· ·
xia niuito maior do que eu defendi no artigo

de 1985.

Eu não estou conseguindo aqui construirO SR. IBRAHIM ERIS - É claro, eu . a quinta pergunta de V. Ex• ...
disse entre os primeiros. Aliás, o Governador
Brizola e V. Er realmente hombardearam
O SR. ROBERTO CAMPOS -A reduantes de mim.
ção do déficit plJ.blico não reduz automati~
Eu tive uma posiçãO em matéria de Plãno
camente a taxa de juros? Depois, como reage
Cru-Zado bas_tante_clara como um economista
àS pi'OposláS de monetização da dívida inter·
acadêmico e um economista que tem certa
mi?
experiência de setor público. Eu lembro, hoO SR. IBRAHIM ERIS - Senador, eu
je, algumas conversas que eu tive na ocasião
vou repetir a mesma resposta no caso de défi·
com André Lara Rezende e Pérsio Arida so·
cit público e taxas de juros, porque eu estava
bre, por exemplo, perspectivas de déficit púme referindo de novo, meu argu-mento inteiro
blico. Enquanto foi generalizada a idéia de
em 85 referia-se à irielasticidade de demanda
que devido à redução de inflação o déficit
e oferta e, logo, não tinha nenhuma ligação
público imediatamente desapareceria, na
com déficit público tal observação. Hoje, ou
verdade tinha todos os sinais para um econoem qualquer outra época, se eu tivesse que
mista que tivesse àlgum interesse nessa área
dar um curso sobre política monetária, polí~
ou algum envolvimento nessa área, que o dética fíSCal, etc., certaineil.te eu ligaria déficit
ficit públícó penna:neceria substancialmente
público e taxas de juros. Na verdade, em
como estava antes do Planç Cruzado. Esta
85, estava-implícito no-aitigo que se as taxas
erá a ptimeifa Observação q4e eu tinha feito.
de juros fossem reduzidas mais do que certos
Na ocasiáo também eu fiz a observação
pontos percentuais, isso resultaria em uma
de que é daí, Senador, exatamente de onde
expansão monetária, ocaSionando uma infla·
vem o fato de que eu não defendo taxa de
ção maior. · · -+
juros baixos as taxas de juros praticadas no
Plano Cruzado eram morrais para o Plano
O SR. ROBERTO CAMPOS - in fine
e que nós enfrentaríamos uma exploração de
tune.
demanda. E, como eu disse, eu alertei isso
em diversas conferéncias_que- eU f1Z, diversas
O SR. lBRAHIM ERIS _:_ Exatamente,
e:ntrevistas que eu dei aos jorrialistas. Como
Sr. Senador.
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Quanto à monetização da dívida, tenho
uma posiçáo _bem ctara sobre o assunto._ É
que a idéia é, rigorosamente, inaceitável,
porque a monetizaçáo da dívida implicaria
chamar a hiperínflação. Nenhum governo pode assumir tal irresponsabilidade. Obviamente, monetização da dívida seria comprar todas
as dívidas, passar às mãos_da sociedade moeda e essa moeda faz parte da riqueza da sociedade na forma mais líquida de ríqueza.
Logo, aí aproveito a oportunidade também
para corrigir uma impressão que fiC:ori com
o Ministro, a expansão monetária tem dois
papéis: um, a expansão monetária faz parte
da riqueza e como ela é a forma mais líquida
de riqueza, logo é a forma mais fácil de con·
verter em bens e serviço. E, nesse sentido,
uma expansão monetária exagerada é duplamente ruim: é ruim na medida em que a taxa
de juros, praticados no sistema, caiam muito

e eneoragem:··a demanda. Além disso, é, na
verdade, uma emissão de riqueza líquida para
a sociedade.
Então, monetização seria o estágío má:rdmo de tal política monetária, vamos dizer,
frouxa. Isso seria irresponsabilidade, no sentido de que chamar hiperinflação, para começar de zero, tem implicações dramáticas, que
quem está defendendo esse tipo de posição,
não explicita bem.
Hiperinflação, na verdade, não somente
acaba com dívida pública. Se fosse só isso,
talvez alguém pudesse defender, embora eu
não defendesse nem nesse caso. Mas, hiperinflação significa miséria, hiperinflação significa destruição total da economia, hiperinflação quer dizer uma desmontagem dos arranjos sociaiS existentes na·soci~da~e. Enião,
admitir hiperinflação como um instrumento
de política económica, seria realmente o máxímo de irresponsabilidade na montagem de
uma política económica. Nesse sentido, mo·
netização de dívida pública, para mim, não
é uma alternativa que existe.
Finalmente, o Ministro também me questionou sobre corporativismo no Baáco Central e salários e benefícios no Banco Central,
inclusive o prédio do Banco CentraL Poderia
listar o avião, o carro que estão à disposição
do presidente etc.
Faço parte da equipe do Presidente Collor,
porque nas linhas gerais ~ceito as propostas
do Presidente Collor. Ele está propondo â
Nação uma reforma abrangente, administra~
tiva e patrimonial, qué permitirá- a redU-ção
do tamanho do Estado e permitirá uma redu~
ção dos privilégios dos funcionârios públiços,
privilégios não merecidos.
·
··
O Banco Central, por natureza, 6 um·a ins~
tituição altamente técnica e, nesse sentido,
ele tem que competir com empresas privadas
para atrair os melhores elementos que este~
jam à disposição no mercado~ Nesse sentido 1
em algumas posições chaves, obviamente, os
salários têm que ser compatíveis com os salá~ ·
rios do setor privado.. Por outro lado, sem
dúvida, como em qualquer outra autarquia,
ou empresa pública, ou administração direta •
e#5tem exageros, sej.am de salários, sejam

de benefícios. Colocaria o salário do presidente do Banco Central entre tais salários
exagerados. Julgo o salário que vou receber
do Banco Central exagerado para os meus
serviços. Vou fazer tudo que estiver em meu
poder, dentro da lei, para coibir todo e qual~
quer exagero no Banco Central do Brasil,
conforme as diretrizes já determinadas pelo
Presidente Collor.
Alíás, gcs.taria de submeter a V. Ex~ o tra~
balho que_ está sendo feito no sentido de,
'flor exemplo, reduzir as diretorias atuais de
sete para cinco, mais a presidência do Banco
Cenúal. Isso é uma coisa muito pequena,
sem dúviQa, mas somente coma um elemento
que já está praticamente defmido nos nossos
planos para o Banco Central.
O SR. PRES!DENTE (Raimundo Lira)
- Concedo a palavra ao Senador Afonso
Sancho.

O SR. AfONSO SANCHO- Sr. Preside_p.te, quero fazer apenas duas indagações:
primeiro, gostaria de saber se V. Ex~ faz parte
daquela grande corrente no País, que entende
que aTnflação tem um percentual psicológico
muito grande, a segunda, era saber como V.
Ex• analisa esse mecanismo dos fundos a curM
. to prazo e· a longo prazo?
O SR. IB-RAHIM ERiS - Senador, sem
que um nível de inflação de 80% tem

d~vida

todos os componentes possíveis e imagináveis
embutidos nele. Certamente temos um comM
ponente inerciai, certamente temos um com~
ponente expectacional e certamente temos
um componente monetário nessa inflação.
Na verdade:, ~etectar que existem tais componentes na inflação pouco ajuda na matéria
de montagem da política económica, no sentido de qUe inflaçao tem que ser debelada inde~
pendentemente de quais componentes ela tenha.
Talvez um dos erros do Plano Cruzado teM
nha sido o de que uma vez que existia um
componente inerciai elevado, a inflação, na
época 1 pelos lnenos o argumento era esse,
que bastaria eliminar tal componente inerciai, através de uma polltica de rendas, e tudo
fuOcio.nariamaravilhosamente. APrendemos
que, na verdade, o componente inerciai é
uma conseqúencía e não razão de inflação-.
O comP9n~~te-m.Onetário fiscal da inflação
se _não for- debelado, através de mecanismos
de indexação, que aliás não precisam ser for~
mais _.;...se a indexação não existisse, provavelmente a sociedade teria inventado tais me~
cani,.smos. J3asta olhar a experiência americana, por exemplo, na década de 70, quando_
a inflação chegou a 20%, começaram a pipo~
car também nos Estados Unidos idéias de
indexação e, em alguns casos, até foram adotactos.
Então, indexaçãO existe nãO porque o governo deseja, ela existe porque a inflação é
alta e crescente e é uma defesa natural da
sociedade. Logo, a existência de componente
inerciai nãç. quer dizer que, eliminiida a inércia,.a inflação acabe. Ou, quando há o com-,
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ponente expectacional, não quer dizer que
um governo com credibilidade, entrando, resolva um problema de inflação. Sem dúvida
que os componentes ortodoxos da política
económica podem ser ajudados através .de
credibilidade de um governo, através de um
entendimento nacional, mas eles não podem
·ser os únicos elementos que compõem a política de combate à inflação.
Isso, não precisa ser muito enfatizado, por~
que já vivemos três experiências do gênerO:
havia diversos componentes de inflação e t3.is
componentes foram atacados diferentemente
em· cada um desses três planos e todos eles
falharam; falharam porque eles não atacaram
devidamente as causas da inflação, eles não
cercaram a inflação de todos os lados.
A segunda pergunta de V. Er. refere~se
aos fundos de curto prazo e de longo prazo.
Fundos de curto prazo, na verdade, foram
criados para atender a uma necessidade que
estava surgindo de novo, naturalmente, no
sistema, e disciplinar a prática que estava surgindo no sistema financeiro nacionaL ·eom
a aceleração da inflação, generalizou-se ()desejo. na sociedade, de proteger o património
através de aplicações no sistema finãnceiro,
incluindo necessidades de caixa, porquemánter um caixa elevado significava perder algu~s
pontos percentuais diariamente desse caixa.
Como resultado disso - isso se generali~a
de uma maneira fantástica, inclusive peque~
nos aplicadores sentiram essa necessidade como resultado disso, nas corretoras, distribuidoras e nos bancos surgiu a prática de
inversão de condomínio de aplicações, porque a lei exige, o Banco Central exige que
aplicações de curto prazo, em 1988, sejam
feitas nominativamente, identificando o papel como aplicador. Operacionalmente, isso
inviabilizaria toda e qualquer possibilidade
do pequeno aplicador poder entrar em aplicações diárias de cuJ;to prazo. O mercado, reagindo a isso, inventou a idéia de que u~ conM
domínio estaria comprando informalmente
um pacote de títulos, sem casar títulos com
as pessoas. Isso criou grandes dores de cabeça
para o mercado e o Banco CentraL O Banco
Central enxergava a necessidade de tal meca~
nismo de mercado já estar praticando, mas,
rigorosamente, as operações estavam no mínimo duvidosas, legalmente._
Nessa hora surgiu a idéia- de legalizar a
idéia de condomínio; ele simplesmente faz
isso na verdade: viabiliza a aplicação de curto
prazo no caso de pessoas físicas. É_ uma prática desejável? Não, no sentido de que ele
é simplesmente uma medida paleativa para
permitir a sociedade se defender do inimigo",
que é a inflação, mas ele não facilita o combate a inflação, ele contribuiu para a inflação.
Neste sentído, fundos de curto prazo tendem
com o tempo a desaparecer, na medida que
a inflação baixa, na verdade, o papel que
eles têm hoje será substituído pelos depósito"s
à vista. E nós teríamos de novo normalizado
as nossas gravações no mercado financeiro,
porque na verdade aplicações deste tipo so~
mente surgiram com a elevação da inflação.
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De novo a redução da inflação resolverá
bém este lado da economia brasileira.

tam~

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Governo é novo, a equipe do Banco Ceritral é nova e jovem, mas o discurso está velho e eu até desconfio, Dr. Eris; qUe V. Sa. tenha recebido
instruções para não revelar a esta Comissão

as propostas novas em matéria de política
econômica, monetária e financeira que o Governo tem para apresentar ao País e que nós
esperamos todos com tanta ansiedade.
Nós queremos mudanças do que aí está
e com este discurso não se muda nada, absolutamente, nada. V~ Sa., na exposição, disse
que pert~nceu as equipes económicas dos governos anteriores, não sei se na equipe económica do el,llinente Senador Roberto Campos,
mas a equipe com certeza do Dr. Delfim Netto. Realmente eu gostaria de saber se as suas
propostas são as mesmas que eles formularam
naquela época para o País, se é a mesma
política, ou se V. Sa. se rebela contra os se_us
antigos coordenadores económicos, chefes
econômicos e agora tem uma proposta nova
para fazer ao País?
O debate acadêmico sobre teorias económicas ele é muito importante -pelo SeU -bri-lhantismo de como se desenvolver e aquilo
nos trouxe lições importantísSímas, mas é
preciso descer ao terreno mais prátieó. -Por
exemplo, eu pergunto a V. Sa., Dr. Eris,
se vai cumprir o art. 192; inciso VIII, § 39
da Constituição Federal, que determina que
as taxas de juros reais nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações diretas
ou indiretamente referidas à co·ncessáo de
créditos, não poderão ser superiores a 12%
anuais: E isso que nos -interessa sãber aqui;
nOS" interessa saber aqui, por exemplo~ não
se realmente o BancO Centrai está dando assistência odontológica e médica aos seus servidores, se está antecipando empréstimos
mesmo subsidiados, geralmente através de
associações de servidores, mas nos interesSa
agarrar os •<-colarinhos brancos", como é que
V. Sa. vai agarrar os "colarinhos brancos"
que estão aí arrasando a economia do Pais,
desviando recursos públicos que deveriam ser
investidos na educação, na saúde, para sanear
empresas particulares em plena era do liberalismo. É isto que nos interessa; nos interessa
saber, por exemplo, se V. Sa. vai cumprir
o acordo firmado entre o atual Presidente,
o Dr. Wadico Bucchi, e a CoriliSsâo de Fiscalização do Senado, até então presidida pelo
hoje Ministro da Educação, Senador Carlos
Chiarem, e a Comissão de Fiscalização da
Câmara dos Deputados, presidida pelo eminente Deputado Fernando Gasparian, de não
respeitar o acordo que foi feito às caladas
da noite, nos subterrâneos do Banco Central,
principalmente, da sua diretoria de execução,
com o Sr. Levison da Delfin. Por este acordo
ele sairia no bolso, depois de tudo que fez,

com 1 bilhão de dólares, aproximadamente,
de lucro pelas suas beneméritas atuações no
mercado financeiro e por sua liquidação extrajudicial, que terminaria sendo um presente
de pai para filho do Banco Central com a
Delfin. Nos interessa saber isto, é fundamen~
tal, e o Dr. Wadico Bucchi assumiu este compromisso de não respeitar aquele acordo qu_e
já estava faltando só a assinatura e não fazê-lo
sem a devida audiência das duas Comissões
do Senado e da Câmara dos Deputados, isto
importa, é muito imPortante e interessa saber
sobre esta política de liquidações extrajudiciais e o" tra!-a~~nto- que V. Sa. vai dãr a
todos os "colarinhos brancos" deste Pais que,
certamente, estão causando mais prejuízos
à inflação e à economia do País do que uma
assistência odontológica a funcionários do
Banco Central. Isto que é importante!
V. Sa. neste discurso que eu considero ve~
lho, desculpe-me a franqueza, com todo o
respeito e simpatia que aqui tr"ansmitiu,_enfatizou por demais a questão do déficit e minimizou ·a questão dà dívida. Ora V. S• sabe
e aqui já fOi levantada a questão pelo nosso
nobre companheiro Senador José·Richa, que
essa dívida no Orçamento de 90 é responsável
por quase 60% das despesas orçanientárias,
essa questão é fundamental ou não é para
V~ S•, futuro Presidente -ao BanCO Central?
A questão dos juros altos, e aqui se fez uma
verdadeira apologia de quanto mais alto os
juros melhor para a sitUação da economia
--. eu deduzi isto e não sei se estou sendo
injusto ou pi6"Cipítado na minha conclusão
- , mas houve uma apologia dos juros altos.
Ora, o- Banco Central tem feito o Tesouro
Nacional pagar em média cerca de 5% ao
mês de juros além da correção monetária nos
títulos da dívida pública~ Isso representa o
que? Representa uma taxa anual de cerca,
em média, de 80% sem a coireção monetária,
qual é o devedor que pode arcar com essas
responsabilidades, essas obrigações fi.nimceí~
ras sem arrasar com a economia do País?
No entanto as autoridades, inclusive com
apóio do que foi dito aqui anteriormente,
inclusive também por V. Ex• s~, de que esta
política. e correta--;mas eu queria saber' claramente, se vai continuar assim. Ein nosso en~
tender essa políticã., além de arrasar com as
finanças públicas, faz com que todo o mercado fique manietado, se defenda a economia
de mercado e, no entanto, para elevar os
juros não há economia de mercado porque
se sabe que a maioria das vezes esses juros
são elevados artificialmente, portanto, não
seguem a lei de mercado da oferta e da procura, náo segue.
Não sei, diante de tantos luminares de um
debate tão académico, até me acanho de· le-vantar eS-sas questões, mas acho que o povo
brasileiro quer saber disso, eminente Presidente designado, o povo quer saber destas
coisas práticas. Por exemplo, V. Sa. no seu
currículo, que, por sinal, chegou realmente
tarde em nossas mãos, devia ter chegado antes·. ~Sr. Preside(lte; e eu concordo com a reclam<lçâo féita pelo Senador Jutahy Maga-
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lhães, pois nós vamos aqui examinar não pessoas físicas, mas de qualquer maneira é' importante ver o trabalho. Então, V. Sa. foi
sócio acionista e até _titular de empresas que
operam no mercado financeiro, até recentemente- e não vamos trazer aqui à dicussão,
pOrque ela é inoportuna, de um projeto de
lei, o de n? 198, de autoria do eminente Sena~
dor Itamar Franco, que teve a aprovação unânime, para nossa honra, aqui do nosso relatório, apresentado aqui nesta Comissão, e esse
projeto é um Jegis referendum, portanto, seria até inoportuno abrir a discussão em torno
disso aqui, nada tenho a ver com isso e, no
entanto, ele toma precauções as mais adequa~
das para evitar episódios sumamente lamentáveis como ocorreu com o ex-Presidente do
Banco Central, que, por sua vez, também
era um operador na Bolsa seja diretamente
ou através de um preposto, de um filho, seja
lá quem for, quer dizer, tem que haver garantias para a sociedade de que esses episódios
não se repetiurão. E aqui, pelo seu curriculum -chegou um pouco tardiamente à nossa
mesa, apesar de V. Sa. ser realmente sócio
ou titular de empresas que operavam no mercado, isso até lhe dá experiência, experiência
que é um requisito indispensável que a socie:
dade tenha a garantia de que alguém não
jogue ao mesmo tempo nos dois times e que
não vista as duas camisas ao mesmo tempo,
sobretudo, no que toca a questões de informações privilegiadas, o que se tem feito aqu"L
Então, é importante esclarecer essas questões práticas que a ·sociedade e.spera, mais
importante talvez do que um debate económico, muito brilhante, mas que realmente
não é o que a sociedade está esperando nesse
momento dessa sabatiná aqui.
Gostaria de- esclarécime"ntoS sobre esses
pontos aqui - não entrego o papel porque
V. Sa. não ia entender a minha letra, mas
espero que tenha sido suficientemente claro
para obter a resposta que esperamos.,
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-Antes de passar a palavra ao Dr. Ibrahim
Eris, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos aos Srs. Senadores, especialmente ao
Senador Mansueto de Lavor.
Estas duas questões foram colocadas aqui
na Casa, inclusive através da imprensa: a
questão da ligação do Dr. lbrahim com uma
empresa privada e a segunda questão foi o
projeto de lei do Senador Itamar Franco. Em
face dessas duas questões, na condição de
Presidente da Comissão, tomei duas deliberações: a primeira foi solicitar do Dr. Ibrabim
Eris um documento que comprovasse o seu
des~gamento da empresa e tive a satisfação
de receber esse documento devidamente autenticado pela Junta Comercial do Est8.do do
São Paulo, onde consta a Ata de desligamento do Dr. lbrahim Eris como Diretor e como
sócio daquela empresa, datado de 28 de fevereiro de 1990. Está aqui o doCumento original
que posso mostrar e fornecer cópias a qualquer um dos Srs. Senadores. Não foi entregue
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antes porque esse documento só chegou em
minhas mãos hoje.
E com relação ao projeto de lei do Senador
Itamar Franco, eu ptoctfrei exatamente o Senador Mansueto de Lavor, porque foi o Relator daquele projeto de lei na época, para que
o SenadOr Mansueto me esclarecesse, -com
o seu conhecimento, com a sua sabedoria,
a sua inteligéncia e conhecimento próprio daquele projeto, já que foi o Relator, se poderia
haver alguma implicação e o Senador Man-

sueto de Lavor me deixou absolutamente
tranqüilo de que nenhuma implicação haveria, porque era apenas um projeto que pOderia ser emendado, reformado e não tem nenhuma vigência legal.
_
Eram esses esclarecimentos que gostaria
de fazer aos Srs. Senadores. Passo a palavra
ao Dr. Ibrahim Eris.

O SR. IBRAHIM ER!S -

Muito obri-

gado~

Senador, em vários pontos que--o Sr. mencionou, temos concordância total. Vou começar com o último ponto, aproveitando a men, ção que o Presidente fez â. minha situação
junto ao mercado financeiro. Como na aber, tura eu disse, repito, me desliguei efetivamente das minhas empresas, ínclusive de consultaria, a partir do momento em que comecei a me envolver na colaboração da elaboração dos planos do futuro Governo. Além
disso, tomei o cuidado de vender a minha
participação- que era minoritãria: 33%, eu
era Diretor na Distribuidora.
Além disso, vendi a minha participação
equivalente ao valor patrimonial da empresa
em 31-12-89 corrigido por BTN, para evitar
toda e qualquer dúvida sobre conflito de interesses que podia ter havido nesse período
em que me envolvi na elaboraç_ão dos projetas do Governo Collor e Jogo remuneração
do meu capital. Nesse período, consistiu ex'çlusivamente de correção monetária. O máxi·
mo que posso fazer na matéria de evitar conflito de interesse legalmente é isso.
Meu passado está aberto e eu não vou usar,
em nenhum momento, em nenhuma condição, nenhuma informação que obtiver no
Banco Central em beneffcio próprio ou de~
terceiros. E terei uma administração, se" for
aprovado meu nome, totalmente aberta, to·
talmente transparente para que os Srs. possam verificar qualquer fato dentro do Banco
Central.
A partir daf, quero dizer que casos nuJ?:Orosos que existem hoje ·no Banco Central,
tipo episódio Delfin, meu conheCimerito sobre esses casos não passa do de um leitor
atento aos jornais e nós sabemos que jornais
em geral omitem alguns detalhes técnicos que
podem ser relevantes no caso. Et~: posso garantir a V. E~ que quando eu Pisar no Banco
Central, eu, imediatamente, vou me inteirar
desses casos e tomarei todas as medidas cabíveis dentro da lei, e o que a lei exigir será
executado pelo Banco Central. Não abrirei
nenhuma exceção, em nenhum caso, na apli, cação da lei. O Banco Central está sujeito
.à lei co~~o q~!guer outra pessoa neste P~(~-

NO tocante-a 12% de juros, também quero
· garantir aos Srs •.que quando for regulamentado e quando virar lei._o Banco CentraJ seguirá à risca. Isso não quer dizer necessaria·
mente que eu concorde com a idéia de limitar
jurOs a 12%, mas o Banco Central obedecerá
as leis que passarem no Congresso à risca,
em nenhum momento usaremos subterfúgios
· ou qualquer coisa parecida para evitar a aplicação da lei, em conseqüência, é responsabilidade de todos nós e o Banco Central simplesmente é o braço operacional do Estado
brasileiro na área monetária.
No tocante à díyida interna e externa deixa eu aproveitar para fazer algumas observaÇões - não me referi a esses dois itens,
não porque ache que não é importante ,_exatamente perguntas que Senadores estão me fazendo são para ampliar a exposição, senão
teria que tocar em todos os assuntos na minha
exposição iilicial. Sem dúvidã de que seja dívida interna, seja dívida externa, hoje do jeito em que estão são problemas para o Estado,
não que o tamanho da dívida interna seja
grande, porque temos vários países com estabilidade inflacionária com dívida maior, mas
é a natureza da dívida, por causa ·da inflação;
na verdade a questão é de ovo versus galinha,
e por causa da inflação a dívida ganharia uma
característica altamente indesejável. E dívida
externa é um componente importantí~simo
na definiÇão .de eStabilização do futuro Governo. Enquanto pairar dúvidas sobre o futuro da dívida externa brasileira, certamente
nós nã."o terenlOs estabilidade em matéria de
definição de poHtica econôffiica- externa. É
totalmente inviável o Brasil pagar os encargos
dessa dívida conforme ele vem fazendo. Nos
últimos meses houve uma parada. nós estamos atrasa4os.
O compromisso do Presidente Collor na
campanha é que o Brasil, através de negociação com todos os agentes internacionais, re~
duzirá tais encargos a aproxima'damente metade do que estão neste momento.
Com issõ, -nós passarfãmos a gerar um superávit tolerável pela economia e eliminaríamos as pressões inflacionárias e sobre o
crescimento que essa dívida tem.
E,nnalme·nte, eu gostaria de também dizer
que todO assess_or tem que ser rebelde e eu
sou rebelde, fui rebelde na minha passagem
anterior - aliás, foi uma só - no Governo
Figueiredo e e_u eStou sendo rebelde ·hoje
também. O papel do assessor é alertar o seu
superior para as alternativas e criticá-Ias~ eu
diria inCOinodar ãté certo ponto; sem falta
de respeito, obviamente, o seu superior se
achar que a decisão que está sendo tomada
não é adequada.
.
Estou fazendo o meu papel de assessor da
melhor maneira possível. Obrigado.
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aqui à Presidência vários pedidos de Senadores para solicitar o encurtamento nas perguntas e, apesar de não existir nenhuma norma regimental, faço um apelo aos Srs. Sena~
dores para que sejam o mais sucintos pOSsível
nas suas perguntas. Muito obrigado. Com a:
palavra o Senador lr;ipuan Costa Júnior.

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOREu, a rigor-, não tenho nenhuma interpelação
a fazer ao Sr. lbrahim E ris, porque as interpelações que faria já me fOram subtraídas pelos
Senadores José Richa e Roberto Campos.
Apenas quero desejar que o orientador da
tese do Sr. lbrahim - ele disse aqui que
é um romeno - não seja da linha do Sr.
Ceausescu, porque senão iríainos correr o risco aqui, de ele cumprir, no Banco Central,
não a política do Sr. Fernando Colior de Melia, que foi eleito, mas do candidato derrotado. como parecem querer alguns companheiros ·no-ssos que tém feito int~ipelações
aqui. Com isso ·eu encerro a minha intervenção. Muito obrigado e meUs cumprimentos
pela expo·sição que V. Sa. está fazendo.
O SR. IBRAHIM E RIS- Muito obrigado, Senador. O Professor Nicolas Jorge é um
imigrante como eu. Ele reside, hoje, nos Estados Unidos, e é conhecido como opositor
do regime romeno que passou.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-Com a palavra, o Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, estou realmente
feliz por assistir uma reunião como esta, porque a Iiliilha grande preocupação é o que
estivéssemos aqui apenas para fazer elogios
ao indicado e não debater as questões como
estão sendo feitas agora as argiiiçóes.

Temos dito aqui no Senado, Si-. Presidente,
e tenho até me preocupado, tenho teclãmado
constantemente dessa mania que existe de
termos de examinar todas as questões em 24
horas; naõ podemos ultrapassar esse limite
de prazo, porque sempre o interesse nacional
está acima da preocupação que deveríamos
ter de examinar os assuntos dentro das prerrogativas constitucionais que Obtivemos.
O indicado, aqui, para a presidência do
Banco Central, disse da dificuldade que ele
teve para conseguir os papéis que estão em
sua casa, para examinar o que tinha escrito
no passado. Agora, imagine nós, que não
sabíamos nem onde procurar esses papéis;
não tivemos tempo para procurar atender
àquilo que o Senador Roberto Campos solici~
tQu do Presidente desta Comissão, e conhecé·ndo o pensamento de cada um dos indicados. Não tivemos tempo de buscar nada e,
no entanto, o .Senado é cc-responsável pelas
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) indicações que estão sendo feitas agora; te- Com a palavra o Senador Irapuan Cos.ta mos de avalizá-las; somos co~autores das indiJúnior.
. caçóes, somos cc-responsáVeis daquilo que
Srs. Senadores, não há nada no Regimento não conhecemos.
.que limite o tempo tanto do Senador como
O Senador Mansueto disse que não era
·do ca~di<!-.~~o..indicado, mas já me chegou ()caso dejevantar aqui essa questão do proje- ·
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to do Senador Itamar Franco. Acho que há
alguma razão. Tenho receio de parecer indelicado. Não é esta a minha intenção, absolutamente; é uma questão inteiramente impessoal. Mas~ o Senado votou alguma coisa que
diz as linhas que pretende seguir. O Senado,
por unanimidade, definiu uma posição de que

não deveriam ser indicados para o Banco
Central pessoas que tivessem, no último- período de 4 anos, exercido uma função de direção ou de sociedade de empresas financeiras.

Não vou discutir o méritO desta questão, mas
foi uma decisão unânime do Senado. Veio
o primeiro caso. Então, aquilo que o Senado
julgou certo, colocará em prática na "primeira
oportunidade, ou isso será esquecido, porque
não é uma determinação legal? ü SenãdO
s6 se sujeitaria a esses pressupostos se fosse
uma determinação legal e então estaria se
curvando a essa lei? Ou o Senado pensa de
uma forma e terá de agir de outra? É uma
questão moral ou uma questão legal? É esta
a indagação que faço de forma inteiramente
ÍIÍipessoal, mas dentro daquela linha que foi
seguida pelo Senado, por unanimidade. Muitos dos Srs. Senadores que aqui estão votaram essa matéria e consideram que estava
correta a posição determinada no projeto pelo Senador Itamar Franco, eleito Vice-Presidente da República.
Há uma preliminar para reflexão dos Srs.
Senadores. Do debate acadêmico, eu gosto,
porque como leigo preciso aprender sempre
alguma coisa, e quando assisto, escuto, um
debate como este procuro tirar algum proveito. Mas, talvez seja o único leigo, aqui, nesta
matéria, -e por isso tenho certas dificuldades
de compreender alguma coisa. Daí porque
praparei uma série de indagações sucintas,
buscando respostas também sucintas, mas
compreensíveis para os leigos. E vou passálas às mãos do Sr. Ibrahim E ris, como fizeram
os meus colegas.
As iridagações são as seguintes:
Um Banco Cetitral modeino controla a
oferta de moeda e crédito na economia; assim, regula a taxa de juros para objetivos
de política económica. Na sua opinião, como
deve ser exercido esse controle no Brasil?
O Sr. está satisfeíto com o desempenho das
autoridades monetárias nos últíiDos 20 anóS?
Alguns economistas acham que a combinação de política económica ideal seria uma
política fiscal rígida com uma política monetária flexível. Como o Sr. pensa que deve
ser a política monetária diante do ajuste fiscal
que deve ocorrer no próximo governo?
A manutenção de taxas de juros reais elevados como instrumento de controle de inflação gera um custo social, por quanto a dívida
pública é extremamente alta. Por outro lado,
qualquer programa de estabilização requer
juros elevados. Como o Sr. pensa minimizar
esse custo social?
A polític'a monetária é um instrumento de
controle da inflação, mas é também um instrumento fundamental para Viabilizar O cresCÍ!Rento económico. Como o Sr':"Pensa coln-.
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mostrou que a fiscalizaçãO náo podia ser feita
patibilizar esSas duas funções de política mocomo deveria ser. São fatos· que mostram o
netária? dia-a-dia no trabalho do Banco Central e não
O Sr. acha que o Banco Central deve ser
tivemos absolutamente tempo nenhum para
independente também em relação ao Poder
fazermos um levant.amento, uma inquirição
Legislativo? Qual é o seu conceito de iode-·
necessária, principalmente um leigá cólno eu,
pendência do Banco Centrãl?
que não posso debater com V. Sã. as questões
Sr. PreSidente, daqui, eu solicitei, incluacadêmicas sobre a política económico-finansive, ajuda de assessores da Casa, porque
ceira. Mas eu gostaria de saber do nosso diaeu gostaria de fazer como o Senador Mana-di~, aquilo que ocorre na administração
sueto de_Lavor, que levantou problemas de
diária do Banco Central. Porque até tive
interesse da sociedade, não no interesse de
oportunidade de, como Relator da proposta
um candidato que não foi feliz- no seu reSulorçamentária do Banco Central, verificar que
tado eleitoral, mas no interesse da sociedade,
porque nós tivemos, aqui, repres_entantes, do ·só é mandado aqui para o Congresso 1% do
Banco Central em div~rsas Comissões nossas . Orçamento do Banco_Central. Noventa e nodo Senado, e eu não tive tempo _de levantar , ve por cento o Congresso não toma conhecimento.
~_s_ indagações que foram feitas na época e
E declarados por nomes do Banco Central
as respostas obtidas.
a proposta orçamentária não estava pronta
Eu. gOStaria de trazer, para conheCimento
em novembro de 1989. Ainda não tinha nada
de V. S:i., as reSpostas -õ-btldas -quando nós
a fazer e já estávamos em plena fase de votadiscutiiiios o Problema das fraudes cambiais
ção. Tive a oportunidade de ajudar o pensaque estão _aí~-P-<?S jor_!iafs, e nós ficamOS éSt:irmento do Senã:aor Roberto Campos, pe:Jrque
recidos de-'-'~!~- verificar q·ue é _dõ co~heci
tirei os recursos que estavam 'previstos indevimento da direção do Banco Central, mas não
damente na área do Banco Central para a
existe nada feito até o mo·mentO" para punir
compra de uma máquina para a Casa da Moeos culpados.
Se V. Sa. estívesse presente numa reunião· -da fabricar o dinheiro. Esta foi uma ajuda
que dei à tese do Senador Roberto Campos.
da CPI da corrupção, onde se perguntou a
Mas por isso fui criticado por órgão da Imum dirigente do Banco Central - aliás, não
prensa. Mas a lei diz claramente que o Banco
era a CPI da corrupção, foi numa Comissão
Central não pode financiar o Tesouro e por
que estab_elecemos aqui, em que o Senador
essa razão não foi feito.
Mansueto de Lavor era o Relator, a respeito
Sr. Presidente, não quero tomar mais temdo art. 52 da Consti_tuiÇão e ri6S p'erguntamos
po e passo às mãos de V. Sa. essas indagações
ao então Presidente do Bartco Central a respara ter uma resposta sucinta, principalmente
peito de um financiamento a uma emPr'eSa
dirigida a .um leigo, para que eu possa entenprivada, um beneficiamento escandaloso que
der melhor.
foi feito a uma einpi'esa privada e ele declarou
que isso era normal, que qUalquer um poderia
O SR. IBRAHIM ERIS- Senador, estou
se candidatar aos mesmos benefíCios. Tudo
tentando responder às perguntas da melhor
isso está nos Anais da Casa, mas não tivemos
maneira posssível. Estou à disposição dos Srs.
tempo para fazer um levantamento dessas
para responder a qualquer tipo 4e pergunta.
questões para trazer aqui, comprovadamenSe estendi-me demais numa matéria acadêmica foi porque houve uma pergUnta nesse
te, para saber o pensamento de V. Sa. sobre
essas questões que são o enxugamento feito
senti~o. E a~hei que seria adequada, tamconstanteinentedas empresas financeiras-que
bém, uma respo-sta acadêmica.
não tem êxito e que a sociedade paga pelos
Peço desculpas. Não tenho intenção ...
erros coniet.\dos pelos seus diretores.
O
SR. JUTAHY MAGALHÃES- V.
Acho que isso_ é de interesse da sociedade,
Sa~ não leve como crítiCa, pelo cOntrário.
não é programa de Partido nenhum. E a soGostei muito da .. ,
ciedade gostaria de saber como vai agir a
nova direção do Banco Central.
O SR. IBRAHIM ERIS - Muito obriSão as minhas iádagaçóes-,-"Sr. Presidente, gado.
e tenho mais uma que- V. Ex~ falou ser uma
Senador, na primeira pergunta V. Ex• refe~
questão administrativa, relativa ao concurso
re-se a política monetária dos últimos vinte
feitõ ho Banco ·central, nO dia 4 de março
anoS e- se estou satisfeito" com o desempenho
de 1990..A preocUpaÇão é a·respeíto-da se!e- dessas·autoridades nesses últimos vinte anoS.
ção de carreira especializada no Banco _CenDiria que houve mo_mentos em que a polítiCa
-fral. No CoriCurSo não se foi feita nenhtúnã.
era adequada e momentos em que a política
pergunta a respeito de auditoria. Nenhum
não era adequada. Tanto que aqui foram
dos papéis dos agentes do Banco Central é
mencionado vários artigos meus criticáildo
_de auditoria. Talvez seja a função mais ima política monetária adotada naquele moportante do Banco Centfal. Nosso elemento
mento. E tem também a própria auséncia
foi diretor de uma empresa.
-· _
da crítica nó sentido que significa certo enPor acaso a empresa que V. Sa. -dirigiu _çlosso.
____
__
foi fiscalizada pelo Banco Central? V. ·sa.
Sobre o controle das taxas de juros através
ConsíderOu um trabalho bem feito lá realido controle de oferta de moeda e crédito a
função principal do Banco Central, é exatazado?
mente regular a oferta de moeda e crédito
PÕrque também aqui, no Senado, um direna economia. Como disse, deve ser públi?f?:
tor do Banco CeDtral, e"m várias indagações,
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de juros de curto prazo, especialmente, que
condicionam a taxa de juros de longo prazo,
obviamente, o crescimento económico do
Brasil é altamente influenciado pela política
monetária.
- De novo, voltando às perguntas anteriores
feitas por V. EX•, temos de viabilizar uma
ções de praticar taxas de juros menores a
política fiscal rígida, com política monetária
partir de 15 de março de 1990. na medida
mais flexível, que permitisse a sustentação
da política fisCal que está send_o elaborada
do controle de demanda através de taxas de
pela Ministra Zélia Cardoso de Mello, que
juros flão elevadas,- como estamos praticando
atenderá ãs necessidades do País nessa área.
agora, por anos a fio, mas com taxas de juros
A segunda pergunta de V. EX' refere-se
mais baixas.
à combinação de uma política fiscal rfgida
Outra pergunta de V. Ex~ se r~fere a ,12%
com uma polftica monetária flexível, ou seja,
de juros. Já a respondi.
se isso seria o desejado. A tõnica dos meus
__ O. Banco Central quer ser independente
argumentos foi exatamente dizendo que o
também em relação ao Legislativo e qual é
ideal seria viabilizar tal situação. O ideal para
o meu conceito de independência do Banco
todos é que tivéssemos uma política fiscal
Central?
rígida suficiente, viabilizando taxas de juros
Este é um assunto parcialmente tratado na
baixas no sistema. Isso será viabilizado na
Con-stitriíç"ão----:-Lei complementar s6i3 -necesmedida em que esperamos o dia 15 de março
sária para regulamentar o capítulo referente
de !990.
ao Sistema FinanCeiro Nacional. ObviamenIsso não é uma posição de taxas de juros
te, de novo, nem preciso dizer isto porque
baixas em si. Estou dizendo: esta polítíca tem
~ que for decidido pelO Congresst? será adoque ser viabilizada, é desejável, socialmente
tado pelo BanCo Central.
justa e se quisermos baixar a inflação é susMinha opinião pessOal sobre a indepen·
tentar a inflação baixa teremos que sustentar
__dência do Banco Central é a de que o Banco
tal cenário.
Central deveria ter uma autonomia maior do
A manutenção de taxas de juros reais eleque a que veni tendo nos últimos anos, mas
vados como instrumento de controle da inflanão sou defensor puro e simplemente da iode·
ção gera um custo social, porqua.nto a dívida
pendência do Banco Central, pois este é um
pública é extremamente alta. Custo so~ial de
assunto controvertido. Na verdade, somente
taxas de juros elevados. Concordo com o Sr.
existem três- Oll quatro países oilde eXiste verque há um custo social extremamente elevado
dadeiramente um banco central independene temos o dilema. Por um lado podemos atente, e muitos países tiVeram uma estabilidade
der aos anseios sociais através de gastos públieconómica com o banco central se entendencos que se não tiver recursos apropriados redo com o ministério da fazenda e se submesultem em déficit público, resultem em taxas
tendo a uma coordenação das políticas econô·
de juros elevados que, obviamente, resultem
micas diversas, inclusive políticas fiscal, mo·
num custo social, às vezes até maior. Uma
netária, etc.
·redefinição de prioridades no Orçamento é
O importante, na verdade, é que o Banco
·crucial.
Central nã9 financie o déficit do setor públiSem dúvida há demandas legítimas da soco. Isto é escrito na Constituição. Não pode.
ciedade ainda não atendidas em cima do EstaLogo, na verdade, a essência_ de independêndo. Estas demandas com urgência tein que
cia _do Banco Centrar já é garàniida pela
ser atendidas. Tem que resgatar a dívida soConstituição- atual.
cial qUe o Estado brasileiro tem junto à popuSenador, V. Ex~ me fez também uma série
lação. Para resgatar essa dívida social a única
de perguntas sobre a atuação do Banco Cenmaneira que exis"te é redefinir as -prioridadeS,
tral, seja na preparação do orçamento, seja
enxugar a máquina estatal e aumentar a efina qualidade de fiscalização_ das_ empresas,
, ciência na arreCadaça:o através do combate
e outros assuntos-~
à sonegação e também trazer na base da tribuObviamen_te, não m~__possg !espop~abilizar
tação todos aqueles que estão escapando da
pelos atas do Banco. Central !'ltlJal, e nem
tributação.
_ _
_
me cabe avaliá-los. Somente quero dizer 'lue
. . A quinta per5ffita de V. Ex~ refere-se à
o nosso trabalho inic!ará _em 15 de março.
'política moneiáría como um instfumento de
Vamos dar o melhor de nós para esse trabalho
controle da inflação e também um instrumene sei que há diversos cronogramas que devem
,to fundamental para viabilizar o crescimento
ser atendidos pelo Banco CentraL Garanto
económico. Como o senhor pensa em compaao senhor que os mesmos serão atendidos.
'tilizar essas duas funções da política mone'tária?
É _óbvio que simplesmente essa palavra pode
ser vista como mais um· registro nos Anais
, A pergunta é muito pertinente. Serii dúvida
do Congresso ql).e se está em dúvida se será
.que a política monetária é também um instrucumprido ou não.
mento de crescimento econ-ómico~ Isto não
Infelizmenk;, antes de entrar no Banco
quer dizer que o Banco Central vira um banco
Central não tenho meios de. comprovar mide fomento como em algumas ele virOu. Que~s intenções e como as vou concretizar.
ro dizer, com isto, que é fundamental para
o crescimento económico, na medida em qUe
Sobre qUalidade de fiscalização das empreos atas do Banco Central efetivamente deter-· sas financeiras, eu gostaria de ampliar um
minem as taxas de juros no sistema, taxas, pouco, at~. a perg~nta. Esta pergunta tammenor facilita o trabalho e viabiliza atingir
as mesmas metas com taxas de juros menores.
Déficit público maior iriviabiliza prática de
taxas de juros menores para <i tingir uma meta
de oferta de moeda.
Certamente o Banco Cenftàl terá condi-
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bém se poderia aplicar à qualidade de fisCalização da Receita Federa], por exemplo, na
matéria tributária, e assim por diante. Todas
as aplicações rígidas da lei.
Todas as instituições têm problemas_ pessoais, têm problemas de recursos que, certamente,lim,itam a atuação em matéria de fiscalização.
Um dos objetivos meus no Banco Central
será modernizar a fiscalização das instituições
financeiras.
De minha experiência, poderei dizer a V.
Ex• que o. Banco Central_ fiscaliza aS íristitUições financeiras coni razoáveis freqü~Íldas
e competência.
Não quero deixar, de jeito algUm, ã idéia
de que a fiscalizção do Banco Central é omissa ou inócua. Certamente não o é. Mas como
também existe tal problema na Receita Federl!l, nós, tecnologicamente, ficamos um pouco atrás dos eventos. Certamente, há espaço
para modernização, há espaço para melhoras, especialmente nesse departamento, que
é crucial para o controle do sistema fii:lariceíro
nacional.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr.
Presidente, apenas uma solicitaçãO aos diretores do Banco Central, solicitação repetida
a cada diretor que aqui comparece: ~O .senado
precisa de um convênio do Banco _Central
com o Prodasen, para ter as informações necessárias ao exercíciO do seu papel de fiscalizador. Até hoje ess_e convênio não foi estabelecido. todos os diietor::es que aqui chegam
prometem que farão, logo _em seguida, estabelecer esse convênio, mas, ao chegar na garage, eles se esquecem da promessa. Assim,
mais uma vez, faço esta solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
- Senador Jutahy Magalhães, a Comissão
de Assuntos EconómiCos necessita dos limiR
tes, extralimites dos Estados, Municípios,
Distrito Federal e da União-para poder definir seus empréstimos, e esta Comissão já
· manteve entendimentos com o Banco Central
. do Brasil, tendo há mais de oito meses, um
. convênio pronto para ·assinar com o Banco
Central e não conseguiu ainda a materialiR
zação desse convênio para instalar na Comis, são de Assuntos Económicos os terminais de
computação com todas essas informaç6es,
porque a 1• Secretaria d_o Senado Federal não
destinou, ainda, uma área física para a instalação desses terminais. Já fiz várias solicitações à 1~ Secretaria. Inclusive, há uns quatro
meses atrás, aqui, em uma reunião da Comissão de Assuntos Económicos, criei uma comissão de Senadores para tratar deste assunto
junto à Mesa do Senado Federal e, até hoje,
não tive solução do problema.
São esses os esclarecimentos que eu gostaria de prestar.
Passo a palavra ao Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de formular minha pergunta, que será rápida, quero congratular-me com o Dr. lbraim Eris pelas respostas muito diplomáticas que ele deu, com res-
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peito a essas pessoas do crime de colarinho
branco.
Sabemos muito bem que o Governo, que

posto de Renda, triplicado em termos reais,

no perlodo de 1979/84.

Esses são d(!dos que reflet~m a minha atuação como Consultor do ex-Ministro Francisco
Domelles à época, mostrando as decisões de
o respaldo de trinta e cinco milhões de brasiacordo com ele.
leiros, e, hoje, tem o respaldo de quase setenVoltando à pergunta a respeito dos bancos
ta por cento do povo brasileiro. E poderão
estaduais, gostaria de colocar claramente a
ficar tranqüilos os descamisados, aqueles que
minha posição em relação a esse assunto. Suestão trabalhando certo, mas os que estão
cintamente: bancos estaduais são, primeiro,
ganhando dinheiro com a círanda financeira
ba,ncos comerciais como quaisquer outros,
e os boatos nos fins-de-semana, esses emprepejante o Banco- Central dO Biasil. Logo,
sários que, à custa do subsídio do povo brasi~stão sujeitos a todas as exigéncias da lei e
leiro, formaram verdadeiros cartéis, esses,
d_os regulamentos existentes hoje no País._
preparem o lombo que o pau vai cantar.
Segundo: ao mesmo tempo, bancos esta·
E isto que o futuro Presidente do Banco.
duais, reconhecidamente, têm objetivos soCentral está dizendo, e é isto que o povo
ciais que outrõs banCos, necessaríamente,
brasileiro espera do futuro Governo.-não têm.Jsso não dá uma posição privilegiada
Para completar a minha pergunta, Sr. Preaos bancos estaduais junto ao Banco Central
sidente, pergunto· o seguin~e: qual a política
da Brasil, na medida em que o Banco Central
.e o comportamento do !3-ag.co Central concernentes aos bancos estaduais?
· do Brasil tem obrigação de fiscalizar, de punir
os bancos comerciais ig1,1almente ..
O motivo desta minha pergunta, Dr.
Se um baqco_ comercial qualqu_er sacar um
Ibraim Eris, é que coiisidero .o equilíbrio da
depósito compulsório, reservas bancárias, in·
economia do País, a defesa intransigente dos
devidamente, ele é punido; se um banco estapequeno, micro e médio empresárioS. industriais e nirais; porque acho que essa gente,· dual fizer a mesma coisa, deve ser também
nessa área, está quebrada; viVem de teimosos . punido. Isso não impede que bancos interna- .
mente, junto com Estados aos quais eles perque são. E os bancos estaduais, principaltencem, não direcionem suas aplicações para
mente com o art. 159, do Fundo Constitufins ou cunho social niaior.
cional, que vai ser parcelado através dos bancos federais e estaduais que tenham essas esO SR. NEYMARANHÃO- Estou satis·
truturas para prestigiar-e finariciar a grande
feitO Coiri -ãS respostas de V. s~.
área dos micro, médio e pequeno empresários, porque os bancos particulares, onde não
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
• existir lucro, não irão ter agéncias. Eles não
--Com a palavra o Senador Nelson Wedeterão agénciaS nessas áreas.
.k.in.
Então, pergunto a V. S•: qual o comportamento do Banco Central para com os bancos
O SR. NELSON WEDEK!N- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores~ Sr. Ibrahiin :E"ris, proestaduais, que considero os bancos sociais?
O SR. IBRAHIM ERIS -Senador Ney ponho ao Sr. Presidente bem como ao expositor que eu farei as perguntas e V. S• as
Maranhão, eu gostaria de aproveitar as obresponderá, e eu farei perguntas subseqüenservações que V. E~ fez, com-muita perti·
tes. A minha: primeira interpelação é nO sentinência, para esclarecer um ponto. V. Ex~ se
do de saber se V. S' pode informam-se qual
referiu ao "colarinho branco" e à "ciranda
a taxa real de juros que hoje é aplicada no
financeira". Disse que fui muito diplomático
mercado brasileiro?
nas minhas respostas. A minha intenção era
O SR. IBRAHIM ERIS- Tentei responser o mais esclarecedor possíveL Deixa-ine
der essa pergunta no ·contexto das perguntas
voltar um pouco atrás para dizer que não
que nie fez o Senador José Richa. Talvez,
tenho nenhum interesse em proteger qualeu não tenha sido claro o suficiente.
quer segmento privilegiado da sociedade.
Taxa real de juros é um conceito_ ambíguo;
·Posso trazer aos Srs. Senadores alguns dados
do meu passado para comprovar a observa- é um conceito que não permite uma definição
imediata_. Taxa de juros reais quer dizer aqueção. Já me referi, aqui, ao trabalho que desenvolvi junto à Secretaria de Receita Fedela parcela de juros que sobram, tirada a inflaral, quando FrancisCo Domelles era Secre- ção.
táriO -daquela Casa. Na oportunidade, em
Se entendermos taxa de juros reais como
aquela parcela referente a juros, tirada a in1979, o sistema fiilanceiro pigava um Impõsto de Renda de 30%; em 1984, o Iniposto - 'fiação passada, nesse caso, taxa de juros reais
hoje no mercado são extremamente elevadas
de Renda sobre sistema financeiro era de
45_%;de ordem de: __ Õitenta a cem;"por cento. Se
entendermos taxas de juros reais como taxa
2) Imposto de Renda sobre dividendos disde juro adnominal, deduzida a inflação pre.tribuídos pelo sistema financeiro, enl 1979,
sente, inflação que está sendo observada no
era de 15%; em 1984, depois do nosso trabamercado, no momento em que tais taxas de
lho, era de 23%;
juros estão sendo praticadas, taxas de juros
3) Os ganhos do Open Market foram tribureais, neste caso, começo-da definiçâo, estão
tados peta primeira vez. Fínalmente:
perto de zero,__co_mo eu-~isse.
4) - 0 1sistema financeiro como resultado
das medidas tomadas pela Receita Federa[
Entre esses dois conceitos de" taxas de juros
teve sua participação na arrecadação do Im- , · re~s, rigorosamente, não há nenhuma razão .

se vai instalar dentro de poucos dias, teve
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para argumentar que um é melhor ou pior
do que o o_utro. Nesse sentido, poderíamos,
perleitamente, chegar_: a um acordo de que
taxas de juros que estão sendo hoje praticadas no mercado são extremamente elevadas, ou, "também, alguém pode argumentar
que elas não estão tão elevadas. Não estou
tentando defender a atual política, mas simplesmente tentando esclarecer o que entendo
e o que pode ser entendido como taxa de
juró real.

O SR. NELSON WEDEKIN- Em outros
países, Dr. lbrahim Eris, é possível se definir
com um pouco mais de clareza a taxa de juros
reais, tipo pafses da Europa Central, Estados
Unidos. Por que se pode esclarecer melhor
nesses países?

O SR. IBRAHIM ERIS- É perfeitamente possível. Se a taxa de inflação é constante,
mesmo ·que seja elevada, nesse caso, obviamente, a inflação.. passada é igual â inflação
presente. Logo, fazendo os dois cálculos, chega-se ao mesmo núrriero. Quan~o a inflação
está em ascensão, nesse caso, surge a dúvida.
Nos países europeus, nos Estados Unidos,
onde há estabilidade inflacionária, certamen·
te, a questão das taxas de juros reais são
mais fáceís de se definir. V. Ex• tem razão,
quando diz que nesses pafses é mais fácil de
se definir as taxas-reais de juros, com clareza,
com simplicidade,_sem conti-ovérsia.
O SR. NELSON WEDEKIN- A impossibilidade de se definir com clareza o que
sejam taxas de juros reais decorre de taxa
de inflação permanentemente ascendente?

O SR. IBRAHIM ERIS razão. Asceridente.

V. Ex• tem
-

O SR. NELSON WEDEKIN - De qual·
quer maneira, é possível conclUir- que a-s taxas
de juros, hoje, no Brasil, são taxaS extremamente elevadas, como V. S' se referiu.
O SR:IBRAHIM ERIS - PÕdeffios chegar a essa conclusão, se a: dotarmos a definição
que se refere como inflação passada sendo
referencial para a inflação.
_ _

O SR. NELSON WEDEkiN- Faço essâs
perguntas, porque essa é sempre a resposta
de todos aqueles que foram candidatos apre·
sid'ente, ou a diretores_ do Banco Central.
Ninguém nunca me colocou com clareza o
que sejam taxas de juros reais. Por isso, fica
extremamente difícil fazer-se qualquer avaliação sobre o que vai ser a sua gestão na
Presidência do Banco Central, porque V. S'
num determinado momento poderá trabalhar
dentro de um conceito e, no outro, dependendo da_s_ circunstâncias. poderá trabalhar
com outro conceito de taxas de juros reais.
Pelo que entendi, vejo que V. S' não é favorável â regulamentação do disposífivO constitucional dos 12%. É isso o que sepóde dizer?

O SR. IBRAHIM ERIS -Não me coloquei contra a regulamentação do dispOSitivo.
Disse_ que quando for regulamentado, o Banco Central seguirá ã risca o que for deteiniinado._ Isso náo quer dizer que eu concorde.
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com a idéia de iestriagir" as t.ilXas de- j uias
a 12%, nobre-Senador. Se for lei, obviamente, vamos seguir à risca. Aí está a minha opi-

nião -pessoal.

O SR- NELSON WEDEKIN -Quero ir
em uma outra linha de intel'pelação.
Que atitude a nova direção do Banco Central vai ter em relação às instituições financeiras que entram na fase aguda de_ dificuldades? Vai contifl.Uar a política de socorros

cial';~;- QU.ãriiõ-deSsllinflação é decorrente do
déficit público? Quanto dessa- inflação decorre da atitude desavergonhada, absolutamente
insensível das elites doininantes neste País,
da ganância pelo lucro a qualquer preço, da
es_reculaçã~ desenfreada?

O SR !BRAH!M ER!S - Também fiz
referência a essa pergunta há minutos. Sem
dúvida, uma inflação de 80% não pode ser
atribuída exclusivamente a qualquer um dos
fatores que V. Ex• listou. Há um pouco de
finaiiceiros-dO Bãn.Cõ central, conforme se
cada item. Certamente há um co!Dponente,
fez ao longo de todos esses. anos? Vai proce·
que prefiro colocar como expectaciOnal, para
der em relação aos processos de intervenção
usar um termo um pouco técnico, assim como
ou liquidação em relação aos diretores dessas
há um cpmponente inerciai, monetário e fis·
instituições? Crdo C}ue a sociedade brasileira
c:al. se mostra muito-inquieta e, certamente, rião
aceíta e não adniite, pois, erri última análise,
Seria um ato extremamente difícil e audaé o dinheiro da sociedade que vai servir de
cioso da minha parte separar esses composocorro a essas instituições financeiras de mo·
nentes, pórque, na verdade, não temos ne·
do a se tornar como se tornou um fator dos
nhum instrumento económico ou estatístico·
que pudesse permitir isso. -Há, entretanto,
mais graves, da sangria enorme de dinheiro,
de recursos públicos, portanto, um fator tam·
uma idéia generafizã.da de que aceleração inbém decisivo para o déficit público.
flacionária pode ser entendida devido a fato·
res monetários, fiScais e expectadonais, senQue nova atitUde será toniãda, ou a política
do que, no re·sto da inflação, há fatores inera ser seguida será a mesma que se seguiu
ciais. Esta é uma regra que tem certo sentido,
até aqui?
mas certamente eu não apostaria que seria
O SR. IBRAHIM ERIS - Nobre Senauma posiçãO ·exata.
dor, minha opinião é que um banco ou uma
Saber tainbém quais são os componentes
instituíçãO fmanceira é uma empresa como
não resulta necessariamente em um pacote
qualquer outra. Existem meios de intervende medidas. Ele sOmente nos alerta para o
ção em empresas não financeiias que têm
fato de que um pacote inflaciOD.ário tem de
dificuldades de liquidez. Sou totalmente conter presente todos os componentes possíveis
trário ã idéia de que qualquer instituição fide política económica. Política fiscal e monenanceira deve ser socorrida~ qualquer custo,
tária fortes são necessárias poique tem um
porque pode ameaçar o sistema- fínanceíro
componente monetário nessa inflação. Uma
'nacional. Entendo que o tratamento dado a
·política de rendas, através--de um entendi·
qualquer instituiçãO financi::fra -deveria ser
menta J.iãCíOriãl, é-necessária porqUe tem um
igual em qualquer empresa. Se, por erros ou
compon-eOfi!uiéiCial que basicamente vem de
infelicidades conjunturais, uma ínstituição fi.
mecanismtis de ·il:idi.::xaçãO que somente po·
nanceira chegou ao nível de liquidez que indem ser flexibilizados através de um entendiviabilize a sua sobrevivência; ê.titendo que
o Banco ·ee-nirãl deverá declarar tal empresa - ·-rn.ento naCiOnal. E finalmente que, senl dl:ívida, credibilidade do Governo e atuação finne
como insolvente e imediatamente proceder
nos mercados são necessárias exatamente pa·
â liquidação da mesma.
rã- quebrar os elementos expectacionais ou
Não acredito que_ socorrer as instituiçõesexageros, cOmo V. Ext se referiu, dessa comfinanceiras rnãiS gCheroS8.i:nente do que soposição que é de 80%.
correr uma fábrica de sapatos, por exemplo,
lodos os planos que observamos -seja
seja a pol(tica adequada. Somente no caso
Cruzado, Bresser, Verão-, na verdade, pede uma ameaça real ao sistêrila financeiro
caram na medida em que eles desejaram um
nacional CODlO um todo, como acontece em
componente ou outro. Enquanto o Plano
outros setores, como uma an1eaça generaCruzado trabalhou com hipóteses de que, na
lizada a um setor, ãs vezes, o Congresso ou
o ExecutivO toma umi:t inicíativa, somente larga medida, a inflação era inerciai, bastava
te-i' uma política de rendas e o consenso nacionesses casos eu pennifiriã consideração de
nal para debelar a inflação; o fato é qu_e não
uma atuação geral, não discricionária, junto
foi bOm oresultado.
às instituiçõeS fiilariCeii-as com aprovação do
Congresso_Nacional.
Por outro lado, podemos ver o Plano VeNão sei se V. Ex' considera esta uma nova
rão, observando a inflação talvez como tendo
proposta ou não, mas garanto que esta será
um componente monetário agindo timidaa nossa atitude.
mente sobre ele, além de um componente
expectacional, mas também ~m uma reação
O SR- NELSONWEDEK!N- Provalveltímida sobre ele, sem uma política de rendas
mente, V. S• será 'Presidente do Banco Cenexplicitada, que também contribuiu para o
tral e é um economista que, por todas as
fracasso do plano. Naquele momento, faltou
suas observações, me pareceu muito compecredibilidade ao Governo.
tente. Eu gostaria qrie V. S' me dissesse como
O SR. NELSON WEDEKIN - Um dos
julga a comp-osição da inflação brasVeira?
interpelantes que me antecedeu falou do corQuer diZer, quanto dessa inflação seria o que
porativismo dos faw;Aooários do Banco Cenos economistas chamaDl de "inflação iner-
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trai. Penso que o grande corporativismo deste
País, na verdade, são das grandes empresas,
dos grandes conglomerado.s e, no caso espe~
cffico do Banco Central, eu queria que V.
S• me dissesse com:o vai reagir ou cOin(>" v-aí
a tu ar em relação ao corporativismo da Febra·
ban. Entenda-se em relação aos bancos.

O SR. IBRAHIM ERIS- Senador, sem
dúvida que a economia brasileira, especial·
mente nos ú_ltimos anos, andou na direção
de uma ''cartelização" perigosà. A eC9fiomia
brasileira hoje é altamente oiigopolizada em
diversos setores, não somente no setor bancário, mas em_alguns setores industriais. Essa
oligopolização é um p_e!"ig_C? _para ~ saúde do
sistema eConómico brasileiro. Medidas no
sentido de aumentar a concorrência em di·
verssos mercados deveriam ser tomadas rapi·
damente. Alguma~ medidas, especiahpente
na área bancária, foram tomadas nessa direção: criação de multibancos. e _exigências da
Constituição~ na verdade, viabilizaram abertura_ de muitos novos _bancos q!le permitiu
o aumento pelo menos regional do_ sistema
financeiro nacional. Isto graças- à Constituição; que terminou com o sistema de "cartelização" e exigiu somente competência, probidade e capital para a abertura de qualquer
banco. Esse é um primeiro passo na difeção
certa, sem dúvida!
Com isto não quero d.izer que o_ problema
está resolvido. Sem dúvida, o sistema finan~
ceiro, como em vários outros setor.es, tem
elementos de "cartelização" que devem ser
combatidos, porqu-e· cohcorrência n:a economia como um todo é saudável em todos os
centros, seja na matéria de distribuição de
renda, na medida em que ele resulta em elimi·
nação de lucros indevidos. Ele é importante
para a saúde da economia nacional poique
induz as empresas a se modernizarem e_ adotarem tecnologias avançadas. Neste sentido,
uma abertura controlada da economia brasileira para competir nos mercados internacionais, sem dúvida, pode ser útil, embora, nos
casos do sistema financeiro, restrições de
constituição limitem tal abertura e obviamente serão observadas pelo Banco Central.

O SR- NELSONWEDEKIN -Dr. Ibrahim, esta lt!í que foi aprovada no Senado,
de autoria do Senado_r Itamar Franco, hoje
Vice-Presidente,,entre outras disposições e
até para atender a uma disposição constitucional que exige a sua reg~lament~Çã'?, coloca o prazo de quatro anos para aqpoles que
forem presidentes, subdiretores do Banco
Central, na seqüência dos quatro anos posteriores, de não poder exercer nenhuma ativi·
da de na átea bancária privada particular. Eu
gostaria de saber sua opinião sobre essa disposiç~

-

·

O SR. !BRAH!M ERIS - Não me sinto
competente para discutir aspectos legais da
medida, até que ponto impede minha aprova:.
ção ou não. Eu gostaria de dar minha.opinião
pessoal sobre o projeto do Vice~Presidente
eleito Itamar Franco. Este projeto, sem dúvida, tem elementos muito positiVoS. Alguma
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reStrição sobre quem entrará no Banco Central e quem dele sairá será necessária. Julgo
que a exigência de quatro anos anterior à
posse do candidato, que ele não esteja ligado
direta ou indiretamente ao mercado finan·
ceiro na posição de sócio ou diretor, restringe
exageradamente os candidatos para a posição.
Julgo minha passagem pelo mercado finan·
ceiro altamente proveitosa para candidatar·
me à Presidência do Banco Central. Aprendi
neste período. Associei-me sempre na minha
empresa a pessoas que sabiam de operação
dia-a-dia dos mercados, e eu completava essa
atuaçãQ com minhas análises de conjuntura,
de macroeconomia, etc ...
Observando-os aprendi bastante como funcionam os mercados, quais são os pontos fracos do sistema financeiro nacional, quais sao
os pontos fracos de fiscalização, quais os pon~
tos fort~s desses assuntos, e assim por diante.
Penso que uma pessoa que passou no siste-'
ma finam:eiro, desde que preencha as exigências de integridade, deveria ser considerada
como uma pessoa com qualificaçãO a mais.
Sem dúvida que, levada ao extremo essa
idéia, poderíanios, por exemplo, proibir médicos de assumirem Ministério da Saúde ou
assistência médica da Previdência por poderem vir a ter conflitos de interesses, uma vez
que podem ter amigos médicos e, também,
exigir que por quatro- anos ele D~t? pratiQue
a profissão dele.
. Agora, na entrada, Senador, acho que o
que eu fiz é o mínimo que pode ser e"xigido
de um candidato: desligar-se totalmente do
sistema financeiro porque se ele é candidato,
se ele está disposto _a assumir, então ele deve
aceitar os sacrifícios impostos no sentido_ de
se desfazer, inclusive, dos seus bens ligados
ao mercado financeiro.

2) Durante a permanência dele no Banco
Central ele deveria atuar no mercado financeiro somente nos instrumentos que não são
especulativos e que não podem ter nenhum
proveito na matéria de conhecimento prévio
dos fatos. Por exemplo: a pessoa deve colocar
os seus recursos líquidos ou, se fosse hoje,
eu diria na caderneta de poupança ou no over
night e nada mais. Segundo sacriftcio que pode ser pedido tranqüilamente e que pretendo
seguir.

3) Na saída, temos outra questão a considerar. A pessoa na entrada vai saber que
será exigido dela fazer sacrifícios e, realmente, ela sairá do banco com informações privilegiadas que aplicam por algum tempo. Logo,
eu diria que deverá haver um período durante
o qual ele não deverá atuar no mercado financeiro. Se esse período adequado é cinco anos,
dois anos ou dez anos eu não me sinto compe~
tente para dizer. Mas, certamente, essa exigência é mais do que apropriada.
Além disso, eu completaria dizendo que
durante a presidência ou diretoria do Banco
Central eu exigiria que a pessoa, o candidato
administrasse os seus bens de uma maneira
bastante discret3:_, bastante transparente e

-que eln nenhum mercãdo de risco ele tivesse
atuação.

O SR.NELSON WEDEKIN- Eu apenas
queria dizer ao Dr. lbrahim, que o que orientou essa decisão da lei,_ que foi votada aqui
no _Senado, foi o fato de que é absolutamente
natural e humano que alguém que venha do
mercado finance-ifo reproduza no Banco Central aqueles valores, aqueles princípios, aqueles postulados, aqueles objetivos que no Brasil, infelizmente, nunca têm sido coincidentes
com o interesse da coletividade. Esta é a razão da disposição da lei do Senador Itamar
Franco.
- :
Tenho mais uma pergunta a fazer a V. Sf.
Gõstaiia de saber de V. s~ a sua opinião
sobre_os lucros dos ban~os particulares. Gostaria que V.. S' fie dissesse se esses lucros
são razoáveis, se esses lucros são e"Jtgerados
para um País coino o nossó e ·que tipo de"
ação e atitude o Presidente do Banco Central
ou a nova direçã_o do Bl!-nco. Çe_ntr_al pode
tomar em relação a isso? É óbVio que há
uma enorme sangr:ia, da r~nda, ~a ríqueza
de amplos setores da população como, por
exemplo, a do produtor rural, como a do
empresário que toma dinheiro· emprestado
e, de um modo geral, da sociedade; valores,
recursos, riquezas que se conceri.tram dramaticamente em alguns s~tores, de um modo
mu_it_o e~I:'ec~al e ~~r_tiC~l~r, no banc~s.

O SR. IBRAHIM ERIS -Senador, bancos são candidatos naturais a ter lucros exagerados, extraordinários numa economia de inflação alta.
O SR NELSON WEbEKIN -

Todos

não. Inflação, o Senhor sabe com toda a certeza bem rileihor do que eu,- é cfaramente
Uni. proceSso de -transfer_~ncia -de renda.

- O SR. IBRA~IIM ERIS sem dúvida,

__o SR

De recursos,

NELSON WEDEKIN- Quando

alguém perde, com6perdem as maiorias,.os
assalariados, os servidores, os produtores rurais, os produtores independentes, os pequenos empreendimentos alguém está ganhando~O .dinheiro e a riqueza não se volatizam
no ar.

O SR. IBRAHIM ERIS - Senador, acho
que não fui dare: Oisse: bancos sáo candi·
datos naturais para se beneficiar de alta inflação porque eles me:tem com o dinheiro,
um dinheiro que se desvaloriza. Logo, quan~
do eles recebem e passam para a frente, obviamente receberam cOm um valor e passaram para a frente com um_o_u~o valor.
· POr isso que, em -épocas de alta inflação,
além de medidas tributárias, que não cabem
ao Banco Central, obviamente, tomar, o
Banco Central põae atuar no sentido de limitar essas fontes de lucros extraordinários.
Concordo com o Sr. plenamente que bancos estão terido lucros C:Xtraordinários, exagerados neste momento de úiflaçao alta, é o
segmento maiS priVIlegiado da sociedade ho~
je, é o sistenla fiannceirO naciorial.

Sexia-feíra ;~ .. ??!

CÔmo pode SC:--iJDpedí! que eles tenham
esse lucro?
Como eu disse, medidas financeiras podem
ser tomadas, que aliás foram tomadas em diversas épocas nos últimos anos. Mas, além
disso, como já mencionei, o compulsório dos
bancos poderia ser aumentado em até 100%,
porque o compulsório incide sobre os depó~
sitos à vista· e, depósitos à vist~ .sãO aqueles
recursos do pUblico que depredam nas mãos
dos bancos. Logo, com 100% dé depôsíto
compulsório pelo menos se reverteria esse~
beneffcios ao Banco Cenúãl como administrador de depósito compulsório e não ao sistema privado nacionaL
~ _segundã coisa qUe pode ser feita é a
diminuição d_o prazo de r~t~~ção de re~ursos
no sistema financeiro nadonaJ como um todo: Por exemplO, impostoS. A reteliçãõ c:om
tecnologia de hoje. N-a vúáade, não há nenhuma razão para que o_s impostos fiquem
mais de 24 horas no sistema bancário e que
riáo sejam transferidos imediatamente ã disposição do Tesouro Nacional.
Isso é uma depreciação onde _quem perde
é o Tesouro.·
Terceiro. Eu também já me referi à co_mpensação de_ cheques. A agilização das compensações de ch~ques poderia também diminuir a permanência dos recursos no sistema
bancário e. :f}SSilll deixar. qs r_eçursos, J;tene.fícios de depr~cia:çã.O com qu.em e-stá pagan-9-Q
e com quem está recebendo os cheques. Hoje
temos casos em que váriOs dias são necessários para a compensação de um cheque entre São Paulo e Rio.
Certamente nessa área o_ Banco Central
pode atuar.
Alé~ disso, houv_e uma política recente no
Banco Central- não_explicfta, mlls_ implícita
.;;... âe não ver os serviços que os ban-cos fomecem ao público como serviços necessáríos
que fazem parte dos negócios dos bancos.
Então; há uma deterioração de serviços, sem
dúvida, no sistema bancário; especialmente
no que se refe;re·à demanda sobre os serviços
bancários que aumentaram com a inflação
e os bancos nãÇ> reagiram a tal demanda.f.Joje
é comum venpos filas enormes nos bancos

e

etc.
Obrigar os. bancos a atender melhor o público é uma maneira, na verdade, de transferir lucros dos. bancos para o público na forma de serviços. Para atender melhor eles te-:
riam que contratar mais gente, comprar mais
máquinas, quer dizer, a despesa deles aumentaria, o lucro deles diminuiria e, em troca,
o trabalhador ganharia algumas horas na vida
dele para não ficar na fila, etc.
Então, existe esse tipo de atuaç"ão·também
que cabe ao Banco Central.
Infelizmente, fora disso não é possível para
o Banco Central atuar sobre lucros,
Já tivemos experiências de tentar controlar
os spreads dos bancos. Mas o problema que
estamos discutindo aqui não é tanto de
spread, 'mas de Ooating, na verdade, de dinheiro que
fica nos bancos.
Não
é que _entre
•
I
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captação e empréstimo haja um spread muito

grande, não!
Essa experiência de controle de spread dos
bancos, diferença entre taxa de captação e
aplicação, foi frãcassada por uma razão muito
simples: rigorosamente é impossível fiscalizar
tal medida. Infelizmente, é operacionalmente impossível. Não é falta de vontade ou falta
de fiscal. Operacionalmente é impossível porque existem interesses coincidentes, às vezes,

entre os bancos e quem está demandando
o empréstimo no seguinte sentido: uma vez

não diria que é uma instituiçáo.em crise, de
jeito n~nhum, mas acho que seria recomendável um saneamento nas contas da Caixa
Económ~ca Federal e separando bem O que
-é de _re:Sj:lónSabilidade do Tesouro e o que
é de responsabilidade do Banco em si.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo hira)
-Com a palavra o Senadór Severo Gomes.
Está presente?
Com pãlavra o si:itadOr iamii Haddad.

a·

O SR. JAMIL HADDAD

~

Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores, Dr. lbrahim Eris:
· Sou_Senador, e muito me honro, do Estado
limitados, exíste um entendimento entre
do Rio .de Janeiro e li com muita apreensão
cliente e o banco no sentido de esconder ou
notícia publicada no Jornal do Brasil, do dia
viabilizar a prática de um spread e isso somen- 4 deste mês, com o seguinte título:
te seria víável pai-a o Bancõ-CirifiaJ ííSc"a"lizai
Mesa de Open deve mudar."
se houvesse conflito de interesses entre as
Segundo esta notfcía estaria sendo estuduas partes.
--dada a safda da mesa de Open do Rio de
Isso sempre foi um fracasso no Brasil e
Janeiro, aumentando mais e mais o esvaziaem qualquer outro lugar no mundo. Aliás,
mento e~oiÍórnico do nosso Estado, que, na
raciocinar nessa linha para combater problerealfda.de ~-é ineg3:vel~en~e ·uni gra~e cc:ntro
ma que estamos mencionando aqui não seria
finance4'o do. País, reconhecido mundialmenrecomendável.
te. E aqui e_u p~tgi.inta1{a e queri~ uma resposO SR. NELSON WEDEKIM- Eu havia
ta taxativa dç V. S• a re~peit~ deste assunto:
dito que era a última pergunta, mas· quero
se há interesse da diretoria do Banco Ceiltral,
formular mais uma; agora, sim, a última.
que se"rá 'effipÕssada dentro de poucos dias,
Que posiçâo tem o Presidente do Banco
de retirar_9._mesa _de open do nos~o Estado?
Central, futuro Presidente do Banco Central,
O SR.IBRAHIM E RIS- Senador, posso
se todas essas coisas prosperarem bem, sobre ·garantir a V._ EX'", taxativamente, que essa
os bancos esta~ais, de um modo especial o
notícia não- tem nenhum fundamento. Mesa
Banco do Brasil, Caixa EcOnómica? Pelo mede ope~;~ _ficará D!J Rio d~ J anei~o depois de
nos, de acordo com o inê\J. ponto de vista,
,15 de março'Cie 199Q.
com alguma inqUietaçãO, vejO alguns sinais
O SR. JAMIL HADDAD.-,- Agradeço
do governo no sentido de reduzir pessoal,
a V. S~ a sua resposta tranquiliza, na realino sentido, enfim, de cont:iDuar um processo
dade, os políticos_ e a população do Rio de
que foi, a meu juf.Zo, múTió Pe'sado de esvaziaJaneiro ..
mento dessas instituições pUblicas.
A- se.guncj.a pergunta está relacionada com
O SR. IBRAHIN ERIS -Senador, q o eso seguinte fato: acho normal que a Ministra
tão de redução de pessoal ou medidas parecida Economiit., Zélia Cardoso, sendo de São
das, são fora de alcance do Bánco Central.
Paulo e V. S' sendo de São- Paulo, -tragam
Posso s_omente me referir- às intenções do Go·
para as demais diretorias do Banco, cofio
vemo Collor, que foram divulgadas, no sentivemos ªquj para_ o Diretor: do Mercado de
~o de que um enxugamento da máquina será
Capitais da área externa e da área bancária,
tJ.ecesssário e será feito, com o maior critério
elementos sediados em São Pualo. Estou juspossfvel.
~amente de acordo com a irifôrmaçáo que
Obviamente, não é do interesse de nineu tinha recebido e agorã Vejo um meneio
guém enfraquecer -ninguém que estou dide cabeça de um dos membros da Mesa, en"Zendo é qualquer funcionário público ou
tão eu perguntaria se aJ.gum elemento do Rio
quem pensa em interesses·do-Brasil-o Bande Janei:i'o estaria na Diretoria do Banco?
co do Brasil, Caixa Económica Federal etc.;
O SR.IBRAHIM ERIS- O Dr. Antônio
porque isso seria siniplesmente criar uma
Cláudio, qUe··atuará n·a área externa, iem· pasbomba que teria depois que ser tratada de
sagef!I _até pelo Governo do Rio de Janeiro
alguma maneira pelo próprio público e pelo
está bem re_presentado na nossa equipe.
próprio Estado. A atuaçáo do Banco doBraOSR.JAMILHADDAD~Agora,quero
sil, na verdade, vem ampliando nos últimos
apenas deixar o meu posicionamento nesta
anos, na medida em que o Banco do Brasil,
Comissão. Reconheço que o entrevistado deu
por exemplo, hoje, é uma realidade, e assim
demonstrações de ser um grande teórico em
por diante.
termos de economia e esperamos que, na práNo caso da Caixa Económícã Federal te~
tica, venha poder concretizar as suas idéias. ,
mos, sem dúvida, problel:nas. A Caíxa EcoCom relação à questão ética, abster-me-ei
nómica Federal sofreu muito as conseqüênde voüt.r: Não farei oposição quanto a votacias da polftica habiacional Praticada por dição, mas não votarei, em razão de ter, no
versos govern-os, que implicaram em subsídia 28 de novembro do ano passado, votado
dios para o público, que não foram devidao projeto do Senador Itamar Franco, queremenre equacionados. Muitas vezes ficou nas
conheço ainda não ·ser lei, porque foi apromãos da Caixa Económica Federal um furo
vado no Senado, não tramitou ainda para
_que até hoje não foi equacionado, logo, a
aprovaÇão ou rejeição na Câmara. Nessa éposaúde financeira da Caixa EcoÍlónliCa FedeCai
certamente necessita de cuidados hoje. Eu. ca se encontrava na Presidência do Senado
que empréstimOS, por definíçiio, sãõ Sempre

o Senador Pompeu de Souza, e S. E~ anunciava: Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n~" 198, de 1989, complementar, de
autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre os requisitos para o exercício dos
cargos de diretoria e presidência do Banco
Central do Brasil. Parecer favorável, sob o
n" 256, de 1989, da Comissão de Assuntos
Económicos." O parecer foi aprovado pelo
eminente Senador Mansueto de Lavor".
"Em discussão o projeto~ em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão. _
_ _ _ _
_
A votação da matéria, nos termos do inciso
III; letra a, do art. 288 do Regimento Interno
depende, para a sua aprovação, do voto favo. rável da marioria absoluta da composição da
Casa, devendo ser feita pelo processo nominal.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as
Lideranças· a niatéria será submetida ao Plenário simbolicamente.
Em votàçãO ·a projeto
ttirno úniCO.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
Aprovado.
A matéria vai à Comis_são Dirifora para
a redação final.
Coerente como o meu voto, sob o aspecto
ético, e achando que_considero extremamente. ju~to p Banco -eentral ter o seu Presidente
e a sua diretoria indicados pelo Presidente
que ora assu!lle a Presidência da Re·p~blica,
querendo ser coerente com o meu voto no
se.ti.a.do da 'República, abster-me:ei 'de votar
a favor ou contra a iridiCaçclo do' PfeSidente
e deaiais diretores ·do Banco Ceritral.
O SR. ._PRESIDENTE _(Wilson Martins) .
-Com a palavra o Senador O lavo Pires.
O SR. OLAVO PIRES- Sr. Presidente:
Srs. Senadores, Dr. Ibrahim Eris, demais futuros diretores do Banco Central:
Apesar do cansaço físico da maratonã aqui
e apesar da competência dos meus Pares, dos
meus Companheiros no questionamento estabelecido _com V. S•, ainda consegui alencar
alguns assuntos que acho que também são
importantes. Vou ser bem rápido e suscinto.
Primeiramente, Dr. Ibraim, permito~ine
discordar frontalmente da sua postção, quando diz que acha que vai ganhar muito como
Presidente do Banco Central. V. S• disse que
vai ganhru: muito, que o salário é bom, essa
coisa·toda. Acho que o brasileiro precisa acabar com essa filosofia retrógada, obsoleta
miúda de que diretores, dirigentes, políticos
precisam ganhar pouco, tentando com isso,
de~agogicamente, agradar o povo. Acho que
o que vai ganhar o Presidente do Banco Central, o que vai ganhar a diretoria doBanco
central não é o que vai representar o bom
oti 'O mal para o País; o que vai representar
o bom ou o mal para o País; é a competência
e a honestidade das decisões que
s•· -vão
adotar no exercício do trabalho que lhes está
sendo_ confiado. Então, tenho uma posição
muito pessoal com relação a isso . E digo
mais: nesta Casa, quem vive de salário de
Senador ou de Deputado vive financeiramen. te prejudi~~ado, porque os sal~os são avil~~

em

v.-
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dos. O carro que V. S' usa, o tratamento
dentário, a assistência dentária, acho que isso
não significa. O qu_e_ importa para o Pafs é
a honestidade, a dedicação e a competência

das decisões que- V. S'' vão adotar no cotidiano do trabalho que lhes está sendo confiado. Quero formular algumas perguntas bem
objetivas.
Primeira: nós, políticos, somos questionados e interrogados pela população-:- até com
uma certa insistência- com relação ao futu-

ro do mercado financeiro brasileiro. O Governo Collor vai dar o calote interno, vai congelar o over, o open, a caderneta de poupança
ou não?

O SR. IBRAHIM ERIS - Sr. Senador,
não estou qualificado para dizer-o que acontecerá a partir do dia 15 de março. Isso compete
exclusivamente à Ministra Zélia e ao Presidente Collor, embora eu possa expor a minha
opinião pessoal, que é a seguinte! V. Ex• se
referiu a itistrumentos extremamente importantes para ·o bom andamento· da economia
e das finanças públicas. Logo, eles deverão
ser preservados, sem dúvida. Um calote na
dívida interna ou em qualquer outro· ativo
financeiro Certa:mente seria um ato extrema! mente prejudicial ao andamento da economia. Mas, devo enfatizar que a Ministra Zélia
e o Prçsic;tente Collqr s.ã<;> .quem tomam as
deci,sõe,s ~m tçda e,qual.querárea. LÇ>go, após
o di,a. 15 de m:arço, Çl que acontee:erá: realmente foge çla min!J,a competência. Participei
de a~gumas J;"euniõys e,m que fÇlra!ll discutiQos
assuntos de privati~a.ção, de polftica fiscal,
alternativos modelos de combate à inflação
etc, mas a decisão final cabe à Ministra Zélia
e ao Presidente Collor. Eu somente atuei como assessor nessas reuniões.

O SR. OLAVO ?IRES -.À imprensa divulgou há.dias.declaraçQes da Ministra Zélia
de que aplicava no o~er, como se isso representasse .alguma .tranqüilidade para, a população.
V. s~ deve_ ter conhecimento das concessões
de empréstimos a outros países. No Brasil
existe uma polarização de preocupação do
povo com relação a nossa dívida externa. Ninguém se preocupa com o nosso crédito externo. É o contrário daquela paródia que diz
que quem tem que se preocupar com a dívida
é o credor e não o devedor. O brasileiro age
de maneira inversa. O brasileiro, do mais humilde ao mais graduado, demonstra uma
preocupação ferrenha com relação à dívida
externa, e o crédito externo ê- esquecido. Nós
temos conhecimento, por exemplo, de alguns
escândalos na concessão de empréstimos a
países, empréstimos esses que não trazem segurança alguma para o Brasil, que não têm
a participação de um banco de primeira linha,
que não têm um aval seguro. Esses empréstimos são feitos de uma maneira muito ·normal, muito tranqüila, o que tem representado
prejuízos para a Nação brasileira. Eu, preocupado com o assunto, preparei um projeto
de lei que, obviamente,Jria cont(olar isso,
inclusive trazendo para o Congresso Nacional -
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valo para fazer uma questão de ordeni? Não
a competência p"ara a decisão final. v. s·s
precisaria da presença do ~r. Ibrahim.
bem que a competência até ago)'a tem sido do Banco Central coin relação
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)
;à concessão d~sses empréstimOs. Mas cometi - ConceO.o a palavra ao nobre Senador.
a falha de comentar esse assunto no plenário
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr.
e o projeto foi rapidamente apresentado pOr
Presidente:, fico, às vezes, preocupado com
•Outro Parl_amentar, o que não v:em ao caso.
os fatos, pc rque reconheço a premência deviO _que importa é que o projeto sefa aProvado
da para a aprovação de nomes para a diretoria
e que esse problema seja realmente sqluciodo Banco Central. Gostaria de fazer uma per· nado.
gunta a V. Ext-, que esta no-exercíciO -aa PresiQuero não só fazer um 'alerta- a v. $' 5 dência, a re;peito de um episódio para o qual
com todo o respeito _:_i inas iambénl gostaria
fui alertado e sobre o qual depois me recordei
de ouvir a posição d~ V. s~~ com relação a
de uma sé ri e de fatos que determinaram a
essas concess_õ_es _de empréstimos sem neinclusão dessa norma no Regimento. No art.
nhum respaldo, sem nenhuma g?r.aptia, sem
383, letra "b", do Regimento, até por solicinenhuma segurança para o País. Citamos, por
tação minha quando se fazia esse Regimento,
exemplo, o caso do _empréstimo à Tanzânia
que acabou sendo aprovado pela Casa, foi
para a construção de uma estrada.- p_rimeiraestabelecido_ um prazo mínimo de três dias
mente, j:iarece~-me-_que- essa__e_st!ada tinha sido
para serem sabatinadas aquelas autoridades
orçada em 40 milh6es de âólares .. Quando
indicadas pelo Executivo. A leitura das men·
o dinh_eirO s?iu do- Brasil,_ PasSou·_ pãi-a ·ii o sagens foi no dia 6 de março. O prazo mínimo
milhõe-s. AI v-emo qUe o Lulã_chama de ''manão foi cumpiido, Pérgunto eu: foram tomaracutaí''. O effij)réstiffiõ fOi' con.ce'dido, endas as medidas que permitam ultrap.assar o
trou alguma empresa· empreitelta nacional,
Regimento, esquecer as normas regimentais.
ós interesses IOrâtD diVididOs entr'e 'as partes
para atender a ll':na provável questão de inte·
·e o Pafs prejudicado. Até que a níatéria seja
resse nacional? cc.~mo faremos, Sr. Presidenrealmente_ de competência dO COngresso 'Nate?_ Obedeceremos o Regimento ou daremos
cional, gostariá de saber de v. s~ _qual é a . razões para que s·~ja esquecida essa norma
disposição dessa diretoria que vai se iniciãr
regimental?
agora -·e que penSo é-iherecedõra: âii todo
o nosSO'- tespe"ito,- de todo o noSso- respaldo
O SK PRESIDENTE (Raimundo Lira)
---Srs. Sénadores. respondo -à questão de
não só pelo corrículo de cada um-_ de V. s·s,
como também pelo fato de V .. ·s:,s estarem
ordem d<J Sénador Jutahy Magalhães.
A matéria -foi naa- riõ -pfenãrio no dia 6,
chegando aqui com o respaldo do Presid~nte
-o RegimePto da Casa fala que o prazo deve
eleito, com a ·1ndicação de Sua Excelência
ser inferiOl· a três dias, contamos inclusiVe
.:.....:.. qual seria a' posição de V._ 5' 1 com. relação
de acordo óom a experiência e a orientação
ao rigor na fiscalização da concessão de emdo Dr. Ner.i.one, Secretário·Geral da Mesa
préstimos a países e Com relação às importações escandalosas com as quais 6 País pas- · do Senado, e _contamos os_ dias 6. 7 e 8, hoje,
o terceiro dia. Como o Regimento náO falava
sou a conviVer? Por exemplo, a importanção
em 72 horas, a· penas de três dias, então enten:de arroz deteriorado, came estragad.:t, milho
. podre. Qual seria a posição de v. S' 1 até que
demos que qualquer que fosse hora e o mo·
menta qUe ini-::iássemoS a coni.lssão, hoje, esessa matéria- venha p<ira o Congresso Naclotaria perfeitati:Jente dentro do Regimento.
nai.
Acredito que tenha esclarecido a questão de
O SR. iBRAHÍM ERIS - Nobre. Senaordem do Sena,âor Jutahy Magalhães.
dor,_ V. Ex' se referiu às possíveis irngula)abem_m~ico

ridades, seja na _concessão de empréstimos,
seja naS irilportações. o· qUe foi de cc rnpetência do Banco Central, logo que assl:.'nirmos - se- o iioss_ó nome for aprOvado' - ,
será apuro, e as leis serão aplicadas rigorÇJsa·
mente. Garanto a V. "Er que apurarei, i.medfatamente, Iõgo após a minha entrada i~ o
que eStiver dentro da competência do Ban:cco
Central, o que tiver de irregularidades. O
tratamento a -ser' dado a futuros empréstimOs
será rigorosamente dentro da lei. Se o Congresso realme~.te .aprov~r um pr_o jet9 _que tra"?
aQ CongresSõ á responsabilidade da decisão,
nesse caso o Barrco CentrafObedecerá às de·
terminaÇões -do- COngreSso.

Q SR. OLAVO PIRES- Muito obrigado.
Considero-me respondido.

·-

. O SR. PRESIDENTE JRainlund9. Lira)
-Dou um-interyalo de- cinco minutõs.

O SR. lUTÀlfY MAGALHÁES::_ Sr.
Presidente, eu poderia aprovéitar este inter-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr.

Presidente, nãO ~~stou com preocupação de
criar qualquer dil)culdade.__ ~empre tenho a
-preocupação de cu~nprir o Regimento. A in·
terpretação ·de V. lSxt- está clara. Deíxo isso
para a reflexão dos j\lrisfas da Casa para saber
se o prazo é contado dessa maneira. V. EX"
está ao lado do futu 'ró Ministro da Justiça.
Então, se na Justiça4 c.\' pi--azos são contados
6, 7. e 8, tudo bem.

O SR. PRESIDEN"!"E (Raimundo Lira)
-Passo a palavra ao Se nadar Mário Covas.
o SR. MARIO cov;~.s,- No inst.mte
·em que cumpriinento não a:\~enas os indicado~
·'à direção do Banco Central. como ao nosso
lcompanheirÔ, meu em p<.\_rticular, desde
_.19Q7, nes(a Casa, o atual M_i\tistro da Justiça
ou, pelo menos, o futuro Min \stro da Justiça,
.eu gostaria inicialmente de fon 'nu lar uma pert~nta. Em cima da resposta, p\.1derei desen- ";plver esta linha de raciocínio (\u não. Vive- m\OS um instante de anomalia et t1 relação ao
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futuro Governo no que s_e refere ávida parla~
mentar, não há ainda uma estrutu;;a de corre-

lação d~ forças estabelecidas, de fonna que
não há liderança de Gov-ern·o--õeúl de oposição, etc. Mas, neste momento, nãO se sabe
exatamente quem fala em nomr: do_ futuro

Governo de forma a escl8.iecer" a situação.
Então, sou obrigado a perguntar a V. 5' aqui·

lo que, para mim, representa Uma curiosidade. Na m~dida em que a contagem esteja
de acordo ·com o Regiihentà, qú e, passando
esse obstáculo da Comissão, etú seguida os
nomes dos díretores fossem ao plenário e lá

fossem aprovados. Suponham )5 que isso

acontecesse· hoje. Não sei~· nes•:e momento,
sequer se issu·regimentalmente é possíveL
Mas, admitindo que houvesse a passagem pe~
la comissão, em seguida pelo plenário e fosse
aprovado - e volto a insistiJ que não posso
formular essa ·pergunta a_ q11em de direito
se seria o Líder do Governo - pergunto;
nesta hipótese, a posse da diretoria se da.ria
quando?
O SR. IBRAHIM ERit; - QUando fui
convidadeo pela Ministra Zélia e pelo Presidente Collor, fui informado do que seria dado
pela Ministra Zélia no Bar_co Central a partir
.
·
do dia 15.

O SR. PREsiDENTE. (Raimun<lo Lira)
-Posso informar áo SiliaaOr Mári.o Covas
sobre a experiênica que tivemos na aprovação
do Presidente anterior. No ·monien1.o. em que
for aprovado pelo Plenário do Senado, a Secretaria comurticad ao· -Palácio d 6 Planalto
e imediatamente será publicadc. no Diário
Oficial a nomeação·- ·rio ihàriu!1ito, é çlesignação -do Presidente e, a partil desta publi-.
cação, o Presidente e os Diret,ores estarão.
aptos a tomarem posse nas suas funções no
Banco Central.

O SR. MÁRIO COVAS- 'Esta é a minha
compreensão do problema. f! evidente que,
a partir da aprovação, que Ç_eve ser prévia
pelo Senado, ficam os Diretores aptos a tomarem posse imediatamente .
O SR. PRESIDENTE ('Raimundo Lira)
-O Presidente da Repúbli.ca não pode nem
nomear os Diretores antes da aprovação.

O SR. MÁRIO COVAS-

Mas pode no·

mear a partir da aprovação. Eni outras palavras, o atual Presidentt! pode efetuar essa
nomeação a pãrtir da a·provação.

O SR. PJ.1ESIDEN.TE (Raimundo Lira)
-Exatamente, Sr.

Sf~nado-r.

O.SR. MÁRIO COVAS- Em outras palavras, como a -solir :itação para a indicação
foi feita numa conv etsa ~privada entre -o atual
e o futuro Preside! .1te, desconheço, uma vez
aprovada pelo SerJado, se a nomeação é imediata. Daí a razão por que, não tendo outra
fonte a recorrer, recorro aos própríos indicados. De forma _que eu gosta~ia de s51ber se
a intenção é urila aprov-aç_ão prévia, porque
isso, desde log,o-, me dá limites no meu comportamento. 'Bvidentement~ que se o õbje·
tivo é ter arJrovação prévia. Para se Valer·
~e]a a partir do dia 15, o prazo limite é d:1a

15. Se o objetivo é se valer dela previamente,
fico traumatizado pelo tempo. Daí a ·razão
pela qual formulei a pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-Senador. posso responder aqui, por informaçã-o- do futuro Ministro Bernardo Cabral.
Então, ele informa aqui, com absoluta segurança, que o Presidente Sarney vai deixar
que o futuro Presidente Fernando Collor faça
a-nomeação do Presidente do Banco Centra1
e dos Diretores. O pedido prévio ao Senado
é exatamente em função das medidas que
vão ser tomadas, de inteira responsabilidade
do Presidente, e S. Ex• necessita ter, nos postos chaves, no comando da economia brasileira, equipe de sua inteira confiança.

O SR. MÁRIO COVAS- Não tenlio
qUalquer dUvida quanfo a isSo; não tenhO neO.h.l,una in!enção _de negar ao Presidente a nomeação d6 pessoas cuja competência o povo
lhe deu. Bu simplesmente queria saber se
era intenção ou se íssQ havia sido negociado
entre ambos, e não tenho a_ quem perguntar.
Giaças a Deus está aí o 'futurO Millistro da
Justiça que responde. Mas a resposta não me
pareceu definitiVa. Posso admitir que o ins·
tante em que a posse se dará daqueles que
foram escolhidos para o Banco Central será
posterior à nomeação da Ministra da Fazen. da? É isso? Ou pode ocorrer de o atual Presidente, uma vez aprovados os nomes pelo Senado, nomear agota, mesmo antes da posse
do novo Governo? -

O SR PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-A inf•Jrmação Qo futuro Mini~tro é de que
não oco~.Terá-. Será feita a nomeação pelo futuro Pr(:Sidente. No momento em que fizer
a dos seus Ministros, fará também a do Presidente e- Díietores dO BaD.OO Ci!iltrat O"uero
apenas· :acrescentar·que emotOdôs instanteS,
nas su 1s indagações, meu caro Senador, entendi e:xatamente como o Sr. quis se expressar
e qua 1 era a sua intenção.

os

o~.it -MARIO COvAS- Fico muito grato. Causava-me curiosidade esse fato, por
que .:> Governo poderia começar pelo Banco
C~!Hral, e, portanto, o que podia se esperar
do Banco -central antes mesmo da posse do
novo Governo. De qualquer maneira, satisfeita a curiosidade, afasto essa hipótese. Passo a admitir, pela palavra que me vale tanto,
COJ.nO se estivesse no cargo do futuro Ministro
da. Justiça, de que essa posse só se dará a
partir de 15 de março. O Senado não tem
necessidade de uma corrida tão grande. A
a provação prévia significa que no dia 15 de
março a diretoria do Banco Central deveria
estar nomeada. E eu, desde logo, catalogo
isso como fato para meu próprío comportamentO. Volto a insistir, Sr. Presidente, que
reconheço, e acho que não faço nenhum favor, já que em regime democrático quem dita
. essa regra é o poVo, e o povo acabou de
eleger um Presidente. Seria uma demasia se,
salvo por razões de natureza moral, eu negasse a esse Presidente a aprovação de alguém que, na sua visão, pudess_e executar-
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a política como afinal ele se comprometeu
com o povo, independente de eu concordar
ou discordar dessa política, que discordava,
é fato público e notório, já que fui Candidato!
Confesso que me sinto um pouco confuso.
Não sei se a expressão é correta! Sinto-me
um pouco, talvez, em dúvida. Confesso que
me balançpu muito, e quero deixar desde lo·
goclaro, Dr. Ibrahim, porque tenho respeito
a distância, de quem afinal pelo menos.coermos de São Paulo. o que é_ uma identidade,
uma afinidade, mas por quem eu tenho uma
admiração seja direta, seja por todas as informações qu_e eu recebi, é também por um currículo que fala por si próprio. Podería_ dizer
coisa idêntica dos demais indicados. Mas eu
confesso que para a minha vida interior, para
aquilo que em cada instante de quem passou
por um cargo pUblico sabe que nós, parlamentares, a cada momento somos vítimas de
um constante questionamento interno, visualiza cada problema que se apresenta para nós,
eu confesso que mexeu comigo o fato de que
o Senado, em determinado instante, aprovou
Uin projefõ. O .prOjeto evidentemente não
tinha interesse pessoal. Ele foi aprovado pelo
Senado e lastreado com o aval de uma figura
que afinal acaba de ser consagrada publicamente também a Více-Presidente da Repú~
blica. O seu autor é o nobre Senador e hoje
Více-Presidente da República Itamar Franco .
Evidente que a aprovação no Senado não
lhe deu eficácia legal. Mas eu não sei se no
dia seguinte ã votação no Senado eu mi-sinto .bem em tomar uma medida _que contradiz
àqu-ilO que o -senado já aprovou. Reconheço
e proclamo a ineficácia legal, mas nem por
isso deixo de reconhecer que afinal tramitou
dentro do Senado e, portanto, criou um de~
terminado efeito. Eu pensei muito Sobre isso,
para a miriha. Aquietação pessoal. Eu confesso a V. S' que todos nós somos influen~
ciados pelos aContecimentos, e certamente
essa exposição terá exercido também essa influência. Mas quero dizer que, a despeito de
verificar esse fato, eu vou buscar uma muleta
de natureza ética para que ele não influa na
minha decisão. É o fato de que, independente
da ineficácia legal, é possível que a Câmara
altere este dispositivo para completar o-pro. cesso. É possível que, em voltando ao Sena·
do, este reveja a sua posição. A rigor tem
um raciocínio u;n pouco rebuscado, mas que
afinal me oferece o que eu chamo de "muleta
ética" para desconhecer esta posição. Eu pe·
diria a
que para- mim, pessoalmente,
este não será um elemento decisivo quanto
a minha definição.
-

v. s··

Eu confesso que apreciei ·muito a possibi~
!idade de estar aqui aprendendo, menos pela
tertúlia de natureza acadêmica, que é absolutamente indispensável num momento como
eSte, não é á-to~ que a Constituição e o Regimento determinnam a necessidade de um diploma que afinal ª-presente o currículo dos
indicados. É porque aí está o acervo do _conhecimento cientifico, técnico ·etc. que se exige de uma figura que vai ocupar um cargo
desse tipo. Mas eu acho que é mais. Confesso
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que, embora noSsa avaliaçiio, enquanto_ Senadores, não seja, ao- contrário- do qúe disse
o Senador que anteriormente indagava de V.
S•, a de buscar a identidaQe do seu pensamento com o de cada um de nós afinar nãofoi a nossa pioposta vito:dosa eleitoiàlmente,
mas é de buscar, conhecer não apenas o lastro
de cultura, de conhecimento, de. aptidão para
o C<lrgo· como, mais do que isso, as idéias

do futuro Governo que, afinar, necessariamente, os indicados devem traduzir. Acho,
portanto, que certamente é iinportante analisar a competência dos indicados. Mas colocaçáo que se faz é competência versus Jlr()gra-

a

ma de Governo, e nest"e instanfé, sem nenliuma pretensão de saber até onde vão as nossas

concordâncias, porque não é nisso qUe se Situa o problema, V. S•será Presidente do Banco Central do Presidente Fernando Collor
de Mello e não de qualquer outro candidato
nem de qualquer outro partido e, portanto,
é a política daquele governo que v. s~ vai
ter que representar.
Eu confesso que me agradou, sem dúvida
nenhuma, do ponto de vista de conhecimento, que me acrescentou a tertúlia de natureza
académica que em certos instantes travou a
familiaridade com a inelastícidade da poupança e vis-ã-vis da taxa de juros, alguma
coisa que, mesmo para os não amantes desse
tipo de literatura, assassina, a frase não é
de Bernard Shanof. Ela me ocorria há pouco,
ela tem o seu apego, pelo menos para mim.
Parece que a gente fica um pouco fascinado
por aquilo com o que a gente é pouco familiarizado, com aquilo que a gente desconhece.
De modo que tudo isso mostra um conhecimento que V. S• sem dUvida nenhuma é portador.
Por outro lado, alguns pontos da sua análise certamente me pareceram atedignos de
apreço. Primeiro, a afirmação que, até para
'J1IIl engenheiro é óbvio de que a economia
é sempre uma ferramenta da polítiCa. Frase
que veio seguida do fato de que a economia
deve ser substancialmente a satisfação de um
· anseio de crescimento com justiça social. Não
sei se essa frase agradou generalizad3lllente,
mas a mim agradou.
Posteriormente, vi V. S•_ dífe-renciar~ com
muita clareza, como~ na sua influéncia política, a economia via mercado ou via intervenção opera os seus resultados. E vi V. S• dizer
que não estaria sendo sincero com esta Casa
se dissesse que aceita a tese de que o mercado
por si só é um definidor correto da distribuição da renda e é capaz de sozinho suprir
todas as necessidades e os anseios de justiça
social. E mais do que isto, V. S' traduzir que
uma proposta política nesse instante passa
necessariamente pela conjugação de quatro
fatores: uma política de natureza fiscal, uma
política de natureza monetária, uma política
de rendas e que a política de rendas só não
contenha l'?Ua dose recessiva na medida em
que ela possa ser resultado àe uma forma
de pacto, de alguma forma de negociação
dentro da sociedade. E para ilustração nossa,
apresentava algumas negociações anteriores,
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entre as quais incluiria o cruzado, que a rigor
foi uma negociaçãá-por adesão, foi uma medida tomada pelo GOverno, à qual a opinião
pública aderiu, e não uma mçdida que nasceu
de uma negociação prévia.
De fonna qUe, deClinando aqui o meu apreço e a minha admiração pelos conhecimentos
demonstrados por V. s~, o que avalisa certa·
men_te os seJ,is Cofupanheiros •. o que eu queria
é se s~ tem condições
te_ntarouvir de
dê aprofundaru~ pouco mais em que termos
eSta política, que entendimento se dá para
efeito d~ g_ue a política de rendas possa tornar~se viável e portanto não recessiva.

v. s•

v.

O SR. IBRAHIM ERIS - Senador, eu

agradeço muíto a .v_- Ex• as palavras, eu vou
tentar explicitar um pouco melhor em que
sentido o entendimento nacional pode evitar
uma recessão e aumentar a eficácia todos os
instrumentos tradiciOnais da política ecOnómica. Política fiscal e política monetária são
necessariamente instrumentos que aplicam
num nível macro a economia. Quando reduzse o déficit fiScal ou quando aumenta-se a
taxa de juros ou contém expansão monetária,
necessariamente todos os segmentos da sociedade são influenciados por tais atas. Se a
política for suficientemente dura no sentido
de poder controlar a demanda, nesse caso
surge o dilema; porurn lado, a redução da
inflação necessariamente implica alguém
abrir mão de pelo menos retenções sobre a
renda nacional. Por outro lado, medidas macroeconómicas que são tomadas na verdade
atuam sxobre o sistema razoavelmente, indiscrinünadamente. Se não houver um entendimento nacional, neste caso a mera pretensão
dos trabalhadores pata evitar a corrosão do
salário deles pela inflação futura e tentar-se
proteger desse fato através de pedidos maiores de salários nominais que não necessariaIhenté resultam em salários reais, resultam
numa aceleração de inflação na outra ponta,
simplesmente restiltã numa rigidez do sistema, n9 centro de preservação dos lucros e
a preservaçã"á do salário real no nível em que
e~e estava_._Se em cima dessa situação o Governo atuar através de um controle de deman·
das, o resultado é que a inflação -somente
se reduz na medida em que o. empresário,
P_ercebendo que, o controle de demanda efetlvo reduz os aumento!>, reduz !'tua margem
de lucro e tenta passar para trás alguns dos
custos que está sendo imposto a ele. Essa
passagem significa basicamente aumentar a
rotatividade e tentar feduzir salário nominal
através de rotatividade.
O processo é· esse. A economia tem seus
custos e seus lucros. Os pr~s são formados
basicamente desses compone-ntes. Isto é uma
identidade contábil, não é teoria económica.
E, obviamente; se algo tem que dar, é que
desses componentes.
Um enteÕdimento nacional poderia viabi·
lizar, obter os mesmos resultados, uma maneira mais controlada dos impactos económicos. A distribUição dos custos, em resumo,
p;oderá ser melhor controlada. Não estou
aqui argumentando que esta é uma tarefa
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fáCil. É difícil. Os casos de sucesso de entendimento nacional são raros no mundo. Mas temos casos de sucesso. O caso israelense até
certo ponto vale mencionar. É neste sentido
que estava colocando o entendimento nacional no bojo da política económica.
'
Mas vamos notar que tal é o entendimento
nacional. O consenso nacional, como foi no
caso do "Plano Cruzado", é condenado efetivamente ao fracasso se o governo nâo tiver
realmente condições de controle de deman·
da. Estamos tratando de interesses conflitan·
tes. Não tenho uma visão ingénua da sociedade, no sentido de que estará disposta a
sentar ã mesa, se houver um convite agradável. Obviamente, o entendimento nacional
envolve efetivamente acomodar interesses
conflitantes. E no momento em que um dos
participantes_ sentir que, se retirando da mesa
do entendimento nacional, pode tirar proveito deste fato, obviamente é ameaçado o
entendimento nacional. E essa coordenação
cabe ao Governo.
Além disso, um dos elementos impQrtantes, inflacionários, é o próprio"Governo. Lo-go, o próprio Governo tem que apresentar,
no entendimento nacional, os sacrifícios que
ele se imporá. Obviamente, isto faz parte de
uma redefinição da presença do Estado na
economia.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-Vamos_ conceder a palavra ao Senador Ruy
Bacelar, e em seguida ao Senador Maurício
Correa., último inscrito, e depois proceder
a votação secreta.
Com a palavra o Senador Ruy Bacelar.

(Pausa.)
Ausente.
Com a palavra o Senador Maurício Correa.

O SR. MAURÍCIO CORREA- Sr. Pre·
sidente, Srs. Senadores, Dr. Ibrahim Eris,
o Presidente Coiior, se apresenta perante a
sociedade brasileira, neste instante, como
uma grande esperança.
Os índices de otimismo do povo em torno
do seu nome, V. S•sabe que são altos. Temos
o exemplo da Argentina, e inclusive aqwla
afirmação de que o que acontece na Argen·
tina posteriormente acontece no BrasiL
~ Com esta grande expectativa da Nação, e
buscando um pouco atrás, por exemplo, as
gestões de Mário Henrique Simonsen, Funa·ro, Bresser, Mailson e de todos. QS outros,
que ao longo das suas administrações, sobretudo no início, afirmaram que a inflação baixaria. Sei que a responsabilidade que recai
sobre os ombros de V. S• enfim, o dnus que
recai sobre essa diretoria que vamos neste
instante referendar, até _ant~cipadamente,
num gesto de contribuição ao Governo que
se instala, porque entendo que oposição não
se faz de uma maneira irracional, de uma
maneira maniqueísta, mas olhando os altos
interesses nacionais, eu queria indagar a V.
S• se o seu ingresso nesta grande arrancada,
diria, um dos fãtores mais importantes da
vida económica brasíleira, não o assusta um
pouco. E eu queria fazer-lhe a pergunta que~
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aqui na rodoviária é feita, que lá no Rio de

Alves de Assis, para exercer o cargo de Diretor de Mercado de Capitais do Banco Central
do Brasil.
Com a palavra o Sr. Relator, Senador Gerson Camata.

Janeiro, na Cinelândia, é feita, no· Rio Grahde do Sul, no Amazonas e em toda a parte
é feita; o senhor acredita que o seu plano
no BanCo Cental vai dar certo? O senhor
acredita que a inflação vai baixar? O senhor
acredita que marcharemos com uma definição diferente da Argentina? O seilhor não
tem medo do julgamento do povo?
Era isto af. Muita obrigado, e felicidades
para o senhor.

O SR. IBRAHIM ERIS- Muito obrigado, Senador Maurício Correa.
V. Ex~ me perguntou se não estou assustado. Sem dúvida que estou muito assustado.
Como lodo mundo que está aqui nesta sala,
pela gravidade do momento, pelas responsa-.
bílidades que estamos assumindo junto ao
povo brasileiro, estou extremamente preocupado e estou dando o melhor de mim, nesta
tarefa.
Estaria mentin<;Io se dissesse que há 60 dias
estou dormindo bem. Já emagreci, voltei a
fumar, porque tinha parado de fumar, E, sem
dúvida, estou preocupado.
Mas, apesar dessas preocupações, estou
convicto que vamos derrotar a inflação desta 1
vez. Estou convicto que O Presidente Collor
saberá elaborar um plano económico que, 1
num curto prazo, debele a inflação. Ele é
um homem corajoso, audacioso e extrema·
mente inteligente. Confio nele, no julgamen-.
to dele, e por isto que estou colaborando
com ele. No Banco Central tentaremos fazer
a nossa parte o melhor possível. E tenho certeza que outros membros da equipe farão
igualmente parte dlee, e ganharemos esta ba-·
talha. É uma questão de fé, mas não somente
fé. Também de conhecimento que acumulei
através dos anos me permite dizer que confio,
no plano que está sendo elaborado. Muito
obrigado.

O SR. GERSON CAMATA (Relator)Sr. Presidente, antes da leitura do relatório
queria solicitar a V. Ex~ que colocasse à consideração do Ple_nário que daqui para frente
se limitã.Sse-- o tempo para as perguntas em
5 minutoS e_ o tempo das- respostas também
em 5 minutos, para que a reunião pudesse
ganhar velocidade. Já estamos há 5 horas nesta reunião, e se continuar no iitmo que vinha
vindo vai' terminar lá pelas 9 horas da noite.
O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA -Sr.
Presidente peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. GERSON CAMATA (Relator)Então gostaria que V. Ex~ pudesse submeter
essa questão ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-_Com Pa_!~vra o Senador José Agripino.

1

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
- Faço um apelo a todos os presentes, a
exceção dos Srs. Senadores e Parlamentares,
no sentido de que se retirem do recinto da
sala, para que possamos proceder à votação
secreta da indicação do Sr. Ibrahim Eris.
Em votação a indicàção do_ Dr. lbrahim
Eris para O Banco Central. (Pausa) Vai-se
proceder a apuração. (Pausa) Votaram_ 20
Srs. Senadores, 18 votos SIM, 2 votos NAO.
Peço, portanto, uma salva de palmas para
o Dr. lbrahim Eris. (Palmas)
V amos prosseguir a reunião da Comissão
de Assuntos Económicos.
Por proposta do Senador Mauro Benevides, vamos solicitar aos Relatores das Mensagens nc' 84/90, 8590 e 83/90 para que leiam
essas mensagens. Em seguída, cada um dos
senhores indicados para o cargo de Diretor do Banco Central, farão sua exposição, a 1
mais sucinta possível, e depois as perguntas
dos Srs. Senadores serão feitas para os candiM
datos habilitados.
,
Mensagem n~' 84/90, do Senhor Prdidente
da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, o nome do Dr. Luis Eduardo

O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA- Teria
uma outra questão de ordem que talvez até
fosse mais abrangente e mais prática.
Tendo em vista que os Senadores já dirigiram ao Dr.__ Ibrahim Eris perguntas de ordem
geral sobre a gestão do Banco Central, acho
que todas as áreas já foram cobertas com
relação às preocupações dos senadores no
que diz respeito ao Banco Central. Colocaria
uma proposta mais abrangente, de que fosse
colocado em votação a liberação do questionamep_to ~os d~mais Diretores do Banco
Central, limitando-nos a ouvir a sua exposição, tendo em vi~ta que perguntas que foram
feitas, e foram exaustivas as perguntas, aos
Dr. lbrahim Eris, no meu entendimento já
esgotaram o assunto, a matéria que está em
discussão.
O SR._ERESIDENTE (Raimundo Lira)
-Está, colocada em votação a proposta do
Senador_l_osé_Agripino Maia, que é mais
abrangente, inclusive inclui dentro dela a do
Senador Gerson-carnata.
Os Srs. Senadores que concordam com ela
permanc'?çam sentados.

O SR- ROBERTO CAMPOS- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
- Concedo a palavra ao Senador Roberto
Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Gostaria
de expressar dissenso em relação a essa colocação, porque não foi abordada durante a
dis_çyssão, em que se comportou brilhantemente o Presidente Ibrahim Eris, o problema
cambial, que é dos mais cruciais do momento.
GoStaria de informar-me sobre os rumos possíveis da política cambial.
O SR. PRESiDENTE (Gerson Camata)
- Poderia ser colocada em votação a minha
prepo&ição de limifaÇão de tempo.
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
- Um momento, Senador Gerson Camata,
deixe-me ver um assunto de .ordem constitucional, por favor. (Pausa)
Podemos fazer o seguinte_: a argüição pública é constitucional, então ela não pode_ ser
colocada em votação, não pode _ser decidida
pela Comissão. Então vamos prosseguir desta
forma: cada Relator lê o relatório e em seguida abrimos a argüição pública e pedimos a
colaboração dos. Srs. Senadores para que- sejam o mais sucinto possível c_om relação as
suas perguntas. E se nenhum do_s_ Srs. Sendo~
res quiser argüir, passaremos para a votação
individual e se_creta.
Com a palavra o Senador Gerson Camata.

O SR._GERSON_Ç_AMATA (Relator)Em respeito ao que dispõe o art. 52, inciso
III, item "d", combinado C()ID o art. 84, inciso
XIV, da ConstiüiiçãO Federal, o Senhor-Presidente da República submete à consideração
do Senado Federal a escolha do Doutor Luiz
Eduardo Alves de Assis, para exercer o cargo
de Diretor de Mercado de Capitais dO Banco
Central do Brasil- BACEN.
A Mensagem PreSidencial é acompãnhada·
de substancial "Curriculum Vitae" do indicado, no qual se acham apontados como elementos e_videnciadores de sua capacitação para o exercício deste cargo de elevada responsabilidade e importância:
-Bacharel em Ciências EconómicaS, pela
Universidade de São Paulo {1978); Pós-graduado em Economia Empresarial,- pela: SCriola Superiore Enrico Matei, em Milão, IÜilia
(1982); e Mestre em Economia, pela Universidade Estadual de Campinas (1980), tendo
apresentado, em 1985, tese sobre a Indústria
de Bens de Capital no Brasil;
-Professor do Departamento de Economia e Planejamento Económico da Fuildação
Getúlio Vargas, em São Paulo; Professor do_
Departamento de Economia da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, desde
1980; Membro da banca examinadora para
a seleção de professores para o Departamento de Economia da PUC, São Paulo, em 1984-;
entre outras atividades igualmente releventes
na área do rilagistério;
-:-Autor de mais de duas centenas de artigos_, resenhas e editoriais pUbliCados em jornais e revistá.s de circulação nacional, no período 1982 a 1988,quase todos versando sobre
temas económicos;
-Foi Assessor Económico da Corporação Bonfigliolli, no período 1982 a 1984,. atuando
na análise de conjuntura e elaboração de cenários para planejamento estratégico; e
Coordenador de Projetes na ZLC COnS:Ultoria e Empreendilllentos;
-No Governo do Estado de São Paulo,
exerceu_ funções de Assessor de Gabinete, sendo de 1984- a 1986 na S-ecretaria dos Negó·
cios Metropolitanos do Estado, como responsável pela assessoria económica do titular da
Pasta, e de março de 1986 a março de 1987,
na Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
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-Na área de: consultoria, desenvolveu atividades junto ao Citibank (elaboiaçáO de cenários macroeconômicos), Editora Abril
(montagem do banco de dados do Departamento de Documentação), Associação Brasileira da Indústria de Alimentação (estruturação do Departamento Econômico da entidade) e Fundação SEADE (desenvolvimento
de projetas na área de análise económica);
-Ultimamente, desde fevereiro de 1987,
exerce o cargo de Diretor-Gerenté.da Gráno
EPC - Conjuntura Econôn:iica e })laneja- ·
mento Estratégico, empresa de consultaria
especializada que opera, prevalecentemente,
na análise económica e elaboração de cenários para planejamento estratégico de grandes empresas.
·
Como se pode observar, o indicado possui
vários anos de e:<periênda em atividades que
requerem conhecimento especializado e instrumen!alidade para o apropriado diagnós-·
tico, articulação de soluções e implementação
de medidas, com vistas ao adequado enquacionamento de problemas complexos na área
económica.
De outro lado, o fato do indicado ter exercido, recentemente, posições de gerência em .
instituição privada que opera em atividades
especializadas de planejamento estratégico e
articulação de cenários deve, certamente,
propiciar-lhe uma valiosa base sobre as expectativas, procedimentos operacionais e estratégias destas, elementos de grande valor
para a apropriada defesa do interesse público
no desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo para o qual se acha indicado.
São esses Senhores Senadores, os elementos que nos parecerem má.is importantes arrolar neste Relatório, com vistas a infonriar
o julgamento dos ilustres pares no que ~e
refere à capacitação ·e experiência do indicado.
É o Parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-Mensagem n9 85, de 1990, do Senhor Presidente da República, submetendo ã aprovação
do Senado Federal o nome do Dr. Antonio
Oaudio Leonardo Pereira Sochãczewski, para exercer o cargo de Diretor da Área Externa do Banco Central do Brasil.
Com a palavra o Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (Relator)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Em rêsPeito ao que dispõe o artigo 52,
inciso III, item "d", combinado com o que
estabelece o artigo 84, inciso XIV. da Consti~
tuição Federal, o Senhor Presidente da República submete ã consideração do Senado Federal a escolha do Doutor António Cláudio
Leonardo Pereira Sochaczewski, para exercer o cargo de Diretor qa Área Externa do
· Banco Central do Brasil.
A Mensagem Presidencial é acompanhada
de substancial "Curriculum vitae'~ do indicado, no qual se acham apontados como ele, mentes indicativos de sua capacitaçáo para ·
o cargo:

-Engenheiro Mecânico, pela Escola Politécnica da Pontiffcla U Diversidade Católica
do Rio de Janeiro; graduando-se em. 1966;
Engenheiro Economistã., pela Escola Nacional de Engenh:,uia da Universidade do Brasil;
Mestre em Engenharia da Produção, pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(1967)~ e em Economja, pela Universidade
do Chile (em 1970); e Doutor (PhD) em Eco·
nomia, pela Universidade de Londres (Lon. dgo_S~ho_oJ_ofEconomics), desde 1981, sendo
sua tese sobre o desenvolvimento económico
e financeíro àO:SraSil.
-Professor Assistente da Coordenação
dos Programas de Pós-Graduados em Enge~
nharia (COP"PE), da Universidade Federal
do RíO de Jãlieiro, de 1968 a 1973, e professor
Adjunto da Faculdade de Economia e Administração, da mesma Universidade, a partir
de 1978.
-AUtor de yários trabalhos acadêmicos
publicados, participou do exame- de oito teses
de mestrado e doutorado, domina com proficiência os idiomas: inglês, alemão e castelhano.
-No âmbito do setor privado, atuou como
Coordenador do Setor Técnico na Secretaria
Executiva da Associação Nacional dos Bancos de Investimento {ANBIB), de 1974 a
1975, e na empresa Mat: Incêndio S.A., como
Diretor Financeiro, em 1976.
-Em 1977 ingressou na Finailciadora de
Estudos e Projetos (FINEP), nela permanecendo até 1981, onde exerceu os cargos de
Supervisor da Área de Projetas Industriais,
Assessor de Planejamento e Assessor da Vice-Presidência da FINÊP.
-De 1983 a 1985 exe:Í'ceuo cargo de Coordenador de Investimentos, Empresas e Fundações, na Secretaria de Economia e Plane jamento do Estado de São Paulo e de 1985
a l C:0..7, exerceu a Superintendência da Área
de Projetas II, no BNDES.
-Em 1988 assumiu o c"argo de Secretário
de Estado do Planejamento e Controle do
Estado do Rio de Janeiro, passando em seguida pãra o cargo de S.ec:retário da Fazenda
daquele mesmo Estado, onáe permaneceu
até 1989. ·
-Adicionalmente, foi Diretor do Instituto de Economistas-do Rio de Janeiro, Membro Efetivo do -conselho Fiscal da CESP e
do Conselho de Defesa de Capitais do Estado
de São Paulo, Membro Efetivo do Conselho
Diretor do Fundo de Marinha Mercante, Presidente do Conselho Superior de Empresas
Estatais do Rio de Janeiro e do Conselho
de AdministraÇão da Companhia do Pólo Pe·
troqu(mico do Rio de Janeiro.
Os elementos que acabamos de apresentar
neSte Relatório, evidenciam que o indicado
possui, sem dúvida·;-uma apreciável formação:
acadêmica e uma ampiã experiência no setor'
público, em especial na área de finanças púJ
blicas._ Taisinforn_1açõe_s 1 entend_emo~, são suficentes para que o Senado Federal possa ava-,
liar a adequação das qualificações do indí-,
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cado para o exercício do cargo de Diretor
da Área Externa do Banco Central do Brasil.
É o Parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE -(R.aiffillndo Lira)
-Mensagem n~ 83, de 1990, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal o nome do Dr. Gustavo
Jorge Laboissiere Loyola, para exercer o cargo de Diretor da Área Bancária do Banco
Central do Brasil.
Com a palavra o Senador Mauro Benevides

O SR. MAURO BENEV!DES {Relator)
-Sr. Presidente, Srs-. Senadores:
-

Em respeitO-ao que Oispõe o art. 52, iÕciso
III, item "d", combinado como o que estabelece o arti. 84~ inciso XIV, da Constituição
Feder~!, o Senhor Presidente da República
submete à consideração do Senado_ Fed~ral
a escolha do DOuto! Gl!s~avo Jorge Laboissiere Loyola, para exercer o cargo de Diretor
da Área Bancária do Banco Central do Brasil.
A Mensagem Presidencial é acompanhada
de notável "Curriculum Vitae" do indicado,
no qual se acham apontados como elementos
evidenciadores de sua capacitação para o
exercício deste cargo de elevada responsabilidade e _importância:
. -Bacharel em CiênciaS Económicas, pela
Universidade de Brast1ia (1978); Mestre em
Economia, pela Fundação Getúlio Vargas
(1981); e o Doutoramento em Economia, pe~
Ia Fundar;ão Getúlio Vargas_ 1982), ten_do
apresentado tese sobre a variabilidade dos
preços relativos em um processo inflacionário.
-Professor de Análise Macroeconômicos
I e II, bem como de Moedas e Bancos das
Faculdades Integradas Benett, no Rio de Janeiro, em 1981 e '1982; e de PolítiCa Monetária e Análise Macroeconómica da FundaçãO GetúliO :vargas, em ~ãq Paulo.
-SerVidor do Banco Central do Brasil,
desde 1977, onde ingressou através de concurso público, já exerceu as funções_ comissionadas de:
a) Assistente e Assessor, no Departamento de Organismos e Acordos Internacionais;
b) Consultor Especial do Diretor da Área
Externa;
e) Chefe do Departamento de Normas do
Mercado de Capitais.
·-No decorrer do período 1983 a 1987,
participou de várias reuniões técnicas - co~
mo a IV, V e VI Reunião da Comissão Assessora:· da Aladi, XXXIV Reunião de Bancos
Centrais Latino-Ame"ricanos, XXI Reunião
de Governadores Latino-Americanos jonto
ao FMI entre outras, representou o Banco
Central na Comissão Consultiva de Mercado
de Capitais e no Conselho de Previdência
Complementar em diversas reuniões: atuou
como Delegado Brasileiro na VII, em 1983,
e VIII, em 1984, Sessão do Conselho de Go~
·veniadores do Fundo lntemacionaJ para o
Desenvolvirilento da Agricultura; e participou, em 1984e 1985,dereuniõescomoQube ·
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de Paris, para discutir a dívida externa da
Polónia, e das negociaçóes relatiyas à_ Fase
III do Programa Brasileiro, nos EstadoS Unidos da América; para mencíoilar apenas algumas de suas missões espeCiais.
-- ·
-No período outubro de 1987 a outubro
de 1989·, licenciou-se do Banco Ceritral, tendo exercido as seguintes funções na inicitiva
privada:
a) de novembro de 1987 a janeiro de 1989,
Diretor Operacioáal da Pla-nibanc Corretora
de Valores;
b) De julho de 1988 a jrinho de 1989, Con-

sabilidade desse débâcle_ deve ser. sem dúvi~triJ2_1,1lda a çiesatualizaçãõ da táxa cambiaL -POde s_er qU:e exiStãm alguns outros fatores, como llma deliberada retenção de cam_biais pelos exportadOres 'a espera da desvalorfulÇão cambial que~ afigura ineVitável. Em
todO caso_, acredíto qUe a manipulação erróneã da taxa-cambial trouxe-nOs duaS d_esvantag~s: Não au'9liou particularmente no combate_ à inflação, porque estamos vizinhos da
hipe"riitflação, semlo nela submergidos e arruinou o _comércio exterior. Coisa facilmente
pl'e'ViSivet.

sultor Externo da Federação Brasileira das

dente, o "Plano Cruzado" e o "Plano" Verão" tiveram uma coisa eni comum: ambos
pretendiam manipular a taxa cambial de forma a que ela trouxesse uma contribuiçãO desinflacionária. O que ambos os Planos conseguiram foi arruiriar o comérçio ex,teri.o);. O
"Plano Cruzado" congelou a tal].:a de câmbio
por nove meses e o resultado_ foi a queda
do superávit comercial para 7 bilhões de dólares de um nfvel estimulante de_ 3_ bilhões de
dólares ~ a proclamação da moratória. No
"Plano Verão" as coisas se inverteram: a mo-

Portan~o, _a _ar_güi_ç~o do Diretor da Ár~
EXterna é extremamente importante. Temos
que conhecer seus pontos de vista sobre política cambial e também sobre dívida externa,
que, entendo, será agora uma atividade comum à diretoriaexterna.
Li o currfcu.Io;'_com atenção, é um currículo
rico do Sr. Sochaczewski, mas a experiência
por· ele adquirida me parece ser uma experiência de planejamento, de economia industrial e admiri.istritç!io financeira, i:ião" vejo Ílada ·refei-éóte a câÍlibio~ "nem trabalhos acadêmicos, nem uma demonstração de experiênci_a. prática nes·se terreno delicado. Francamente, se rile_ fosse ofereddo um cargo dessa
naturez3:,_ ap_esat de considerável bagagem
acadêmica e uma certa vivência administrativa, eu teria -recusado, :Porque considero um
posto ~extrem.amenfe· d'eliCado e -difíCiL
-Portanto, a primeira pergunta é: tem o Sr.
Sochacze.wski sobre política de câmbio ou exl>eriência práticã-n·a matérià? A segunda pergun}a é a seguinte: qual_ d~s várias alternativas de politicá: cambial pretende ele seguir?
Imagino uqe seja necessário um reajustamentO ·d~i:"taXa;Ca.rnbial. Isso pode ser feito de
acordo com vários sistemas. Um seria o sistelna 'de câmbiÔ fiutUã.nte com iivre movimento
de capitai-S: É o Sisterria ideal praticado pela
maioria dos países iiidustrializados _para o
qual march!Uá toda Eurgpa·effi 1992. Há um
sistema de câmbio flutuante sem livre movime'ilto d~ capitais. Esse é O Sistema largamente utilii;ado nos países asiáticos de economia maiS din~ca- Coréia, Tailândia,_ etç.
finalmente, há o Câmbjo administrado. Aí
há três variantes: câmbio adminstrado segundo regras çcon_hec;ic:tas, é_ o chamado clean
Doat, é o que pratiCou o Professor Pastore,
em.l984,logrando, com isso, reabilitar o nosso coméicíõ exterior e.é o que_se pratica no
Chil~. As regras ~ão claras e conhecidas. No
tempo do Pastore a regra era desvalorizar
o ~P~Q pela innflação int~ma, inicialmente
descontando-se a inflação externa, mas, depois, sein- df:ScOhtar a inflação externa significaria_ uma desvalorização acelerada, No caso
do Chile é estritamente a regra convencional:
o cân:J,Pio $~de~valoriza pela inflação interna,
menos a inflação externa, inedida pela flutua-

ratória não declarada veio antes de se tornar

ção da moeda de uma sesta de pafses domi~

marcante a declaração da posição comercial.
Entretanto, agora, estamos enfrentando um
problema gravfssimo. Nos últimos dois meses
as expor:tações declinaram de 40% e as im., _portações subiram de 60%. Parte da re~on-

nantes na transação comercial. Uma segunda
alternativa é a·serp-ente européiã qUe- se 'Chama de- controled Ooat, é a flutuação da taxa
de _Cân;lb!O çlen~JO .d~_ Q.et~nninadas q~argens,
essas conhecidas. E o Ultimo sistema é o tradi-

Associações de Bancos (Febrabam); .
c) de fevereio de 1989 a outubro de 1989,
Diretor Adjunto do Banco de Investimehtos
Planibanc S.A.
-A partir de outubro de 1989, retorna
ao Banco Central do Brasil, passando a exercer as funções de Consultor Especial do Gabinete do Presidente da Instituição.
Como pode ser observado, o indicado possui significativa experiência, tanto no âmbito
do Banco Central do Brasil, quanto nà á"rea
bancária privada. Adicionadas a estas, conta,
igualmente, com uma apreciável bagagem de
participações em eventos de caráter _intern:acional. Elementos que, em sua conjugação,
nos parecem constituir :itributos de grande
valia para o apropriado exercfcio de funções
públicas, no que tange à qualificação profissional.
Diante dos dados do "currü:ulum" projetados, em resumo, neste Relatódo·,- a·creditamos que o Senado Federal tem ele~ecntos
suficientes para apreciai a aptidão do indicado para o desempenho da missão de_ alta
responsabilidade e importância para a socíedade brasileira.
Este o relatório, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rairoundo Lira)
-Passamos à fase da arqüição pública.
Os Srs. Senadores que desejarem fazer alguma indagação a um dos diretores presentes
a palavra está franqueada.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Campos.

O SR. ROBERTO CAMPOS ~Sr. Presi-

ºa,
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cional no Brasil, o pior de todos, é o sistema
de arb:ftrio, de reajustamento_ camb_i_al segundo o arbítrio administrativo, é aquele que
se chama flutuação suja, o dirty Ooat. No
Brasil, com escassos intervalos -lembro-me
de um ao tempo de Jânio QUadros, durou
aproximadamente seis meses, com resultados
asasz favoráveis, peiíodo em que se praticou
uma taxa cambial flutuante limpa- a tradição tem sido o dirty Roat, o Câmbio administrado segundo o arbítrio administrativo do
burocrata. Então a minha segunda págunta
é: qual desses sistemas é aquele que teria
a preferência do Banco Central, nessa nova
gestão voltada para a economia de mercado,
o realismo económico e a integração no sistema financeiro internacional?
Teria ainda uma outra pergunta, não sei
se devo fazer imediatamente, ou posteriormente, sobre a dívida externa.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lyra)
- Senador, desculpe, mas em razão de logo
mais ter início a Ordem dà Dia, nO Senado
Federal, que V. Ex• fizesse a pergUnta imediatamente, porque o Dr. Antônio Cláudio,
de forma sucinta e objetiva respoitderá às
suas indagações.
O SR. ROBERTO CAMPOS-Minha
pergunta sobre a dívida externa é: qual a atitude que pretende adotar o Banco Central?
Uma atitude confrontacional, ou uma atitude
negocial? O Presidente tem falado em uma
atitude negocial, mas surgem, freqü'entemen·
te, n.a imprensa indicações que se cogitaria
de uma atitude confrontacional. Perguntome: como ele se posiciona em relação às negociações externas? Contempla ele uma negociação política, que a experiência provou
ser de duvidoso resultado ou procura ele soluções de mercado? E dentre essas soluções
de mercado, quais admite ele? Securitização
da dívida, bónus de saída, conversão de d_ívida- aí que modalidade admitiria - conversão da dívida em investimentos, ou conversão
da dívida em ações? Contempla ele a privati·
zação de empresas como um instrumento po·
deroso para redução da dívida interna, ou
tem ele preconceitos, como, atualmente,
existem no Banco Central contra a conversão
de dívida, a qual se atribui um impacto infla·
donário exagerado e em alguns cas_os inexistentes? Certamente se a negociação da dívida
externa for feita na base de debt equety
swaps, troca de dívida por ações de empresas
endividadas, não haveria nenhum efeito monetário desfavorável e nossa dívida poderia
se reduzir consideravelmente.
Muito obrigado.

O SR. MANSUETO DE LAVOR-Sr.
Presidente, peço a palavra para fazer uma
pergunta.

.. O SR.. PRESIDENTE (Riiniundol".yra)
-V.

Ex~

tem a palavra.

OSR. MANSUETO DE LAVOR-Como vai ficar a situação, na nova política cambial, dae-empresas de capital nacional, p~ci·.
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p~l~ente as empresas de pequeno porte, com
dtvtdas em dotar, Resolução n~ 63?

O SR. ANTÓNIO CLÁUDIO LEONAR·
DO PEREIRA SOCHACZEWSKY- Sr.
Presidente e Srs. Senadores, tenho imensa
satisfação em estar aqui sendo submetido a
essa sabatina, que, certamente dará legitimi-

1dade a uma eventual indicação minha para
a direção do Banco CentraL
Procurando ser sucinto nas minhas respostas, efetivamente, Senador Roberto Campos,
como V. Ex" viu no meu currículo não tenho
experiência concreta, prática na área cambial, tampouco tenho trabalhos publicados
sobre essa matéria. Na verdade, sou um eco-

nomista que escrevo pouco, tenho poucas coisas publicadas, por diversas razões pessoais
e profissionais, num trabalho não publicado,
que é a minha tese de _doutorado, discuto
entre outros assuntos a política cambial durante as décadas de 50 e 60. Esse poderia
ser um ponto de coisas escritas mas não publicadas.
Quanto à experiência prática, mencionou
o Senador q_ue caso convidado não aceitaria
tal cargo dado a sua imensa responsabilidade,
não queria ter aqui nenhuma falsa modéstia,
mas quando aceitei esse cargo foi porque
achava que tinha competência para ele, ape·
sar da minha não-experiência nã área. Na
verdade, a oportunidade de trabalhar numa
instituição com a responsabilidade, a importância e o nível técnico do Banco Central
do Brasil me tranqüiliz:ai-am a eSse-resPeito,
o Banco Central do Brasil, reconhecidamente, junto com o BNDE, talvez sejam as duas
instituições no Brasil que tenham os melhores
quadros técnicos. Não acho também que pelo
fato de_ ser engenheir9 -poderia desqualificar
alguém que não fosse engenheiro,_ que ·quísesse ser diretor do BNDE. Acho que certos
cargos_ de_ direção, com alguma_ e_xperiêncía
adquirida e contando com a colaboração dos
técnicos da Casa sC:ja possível levãr o cabÕ
essa tarefa, Coilcord6 que é uma tarefa difí·
cil, árdua, mas estou absolutamente disposto
a cumpri-la com todos os meus esforços.

País. NeSse COntexto é verdade, a pOlítica
cambial joga um papel importante, não obstante não ser o único instrumento; creio que
se deve perseguir urna transparência crescente na_ política cambial, com o objetivo de diminuir os risco·s .e ·a~ incertezas daqueles que
participam desse próces:m. A longo prazo essa transparência se manifesta em maior liber·
dade cambial apoiada num sistema racional
e eficiente de tarifas aduaneiras. No entanto,
eu disse a longo prazo porque mais uma vez
entendo que para chegarmos a atingir esse
objetivo depende, como já foi amplamente
discutido aqui, de se ter claro o controle sobre
a demanda agregada, pelo menos naquilo que
diz respeito ao setor público. Sem um equacionamento das contás fiscais não se pode
chegar a este objetivo~ Voltamos sempre aos
dois problemas cruciais que afligem a economia brasileira, a inflação e a dívida externa,
me parece que devemos caminhar para essa
maior liberdade cambial, mas entendo que
haja primeiro um pressupo.sto de maior controle da demanda agregada das políticas de
curto prazo que _devem ser implementadas
para a estabilização monetária, para o reequaci~namento da quesrãO da dívida externa.
Quanto às alternativas, parece-me que a
mais evidente seria o câmbio administrado,
o clean float, seria esse o objetivo a ser alcao·
çado dentro de todas as alternativas, seja do
dirty float, do clean float; quer dizer, para
que todos tenham urna transparência absoluta daquilo que lhe espera com o produto
das suas operações de mercado internacional.
Na questão da dívida externa parece-me
que é uma questão impostergável para a economia brasileira, que perdeu a década, per·
deu os últimos dez anos por conta da inflação
e da crise cambial.

É pouco mencionado. um argumento de
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há solução pela confrontação. Todos os orga·
nismos envolvidos na negociação devem ser'
procurados, buscados, sentados, aqueles que
estiverem dispostos a sentar com o Brasil para
negociar devem fazê-lo, sempre com a restrição de que essa negociação não pode sacri·
ficar o desenvolvirnerito interno. Temos uma
década inteira para re-cuperar, temos que recuperar nosso crescimento económico, não
podemos sacrificá-lo mais em função da ques·
tão da dívida externa. Acho que é possível
fazer isso, o Brasil tem ampla experiência
de boas negociações, toinarmos um perfodo
muito longo, evidentemente, desde a nego·
ciação de 1898, ou a negociação Souza Costa
de 1942, ou a negociação que até boje é considerada a melhor negociação de dívida externa
que o Brasil já teve, __ que foi a de 1961, da
qual o Senador Roberto Campos fez parte
junto com o Embaixador Moreira Sales.
Assim, é possível fazer uma boa negocia·
ção, é viável, temos que acreditar que isso_
é possível, e não fecharmos os olhos e quererM
mos empurrar esse problema para a freo.te.
Os instrumentos todos devem ser utilizados, e a experiência internacional hoje já
mostra que existem diversos instrumentos.
Há oito anos, quando explodiu a crise carribial em 1982, não se diSpunha de nada, de
nenhuma idéia de como resolver isso. Acho
que as últimas negociações, corno_a do México, por exemplo, já de_u_ bastantes idéias de
como pode ser feito, quais oS instrumentõs
que podem ser usados e quaís os mecahísinos
que, na verdade, isto para nós-parece-me que
é um patamar mínimo. Tudo aquilo que já
foí obtida nós queremos e queremos algo
mais.

Com relação a questão da conversão, eu
estou de acordo com o Sr., é um instrumento
poderosíssímo de negociação e me 'pare'ce
que, em particular -estou dando uma ôpinião pessoal - , inequivocamente, se há um
programa fi~ privatizaç_ãQ de empresas públicas é o locus ideal para isto se fazer, _desde
que
dê com detenninadas regras, precisas
e estntas porque sob o ponto de vista lllOne·
tário não há impacto fi:enhum, o da c_onversão
feita nesse- ponto de vista.

que esse processo de adiamento da solução
da crise da nossa dívida externa a todos faz
parecer que -~le é neutro, sob o ponto de_
vísta-social e económico do País, e evidentemente não o é, sob o ponto de vista teórico
a única situaçãO-neutra do balanço de paga·
mento é quando ele está em eql}ilíbr_io, nem
Na questão cambial eu poderia fazer algu.rnas observações de ordem geral; para chegar
su_perávit permanentes são desejáveis~ nem_
déficitS permanentes sãó desejáveis. O esfora esse ponto é preciso ter em conta as modifi·
_Outros a!ti'ectÇls são m!Jito discutidos, decações profundas que tem havido no cenário
ço de exportação -gera_ernprego-~.renda que
batidos e_ controvertidos -- se se deve perinternacional, em especial o furacão que varM
devem ser troca_dos por produt()~ que são produzidos
por
váríãS
raZ-õeS,-n::lO
são
produzidos
mitir
conversão só de capital ou se se-deve
re o leste. europeu, uma tendência irreSiStiVel
nCi P"áfs,--trazendo o bem-estar para dentro
exigir de juroS só para capital ou invesi:imen-·
à abertura e ã integração económica. :É mel!
tos noyos ou para investimentos antigos. Tu·
pensamento.- estou dando uma opinião pes~
do Pai~. A nossa situação não tem sido essa,
do isso tem que ~er re~ulamentado, eu aqtti
o Brasil tem enfrentado, .durante os últimos
soai - de que o Brasil não pode ficar nem
estol;l
falando em caráter puramente pessoal,
sete ou oito ancis, teiii dispendido parcela
ã margem nem na contramão desse processo:
porque a qileStáo da negoéiàção da dívida
substancial do seu e_sforço de exportação, que
A economia brasileira já tem setores suficiené uma questão que, hoje, está exclusivamente
temente maduros para se juntar a essas corcria emprego, Cria fenda. Deve ser mantido,
nas mãos do Presidente eleito Fernando Codeve ser perseguido, mas ao separar parte
rentes internacionais do comércio, com bases
llor de Mello, e da Mínistra Zélia Cardoso
substancial desse esforÇo de exportação para
na eficiência e.na comPetitividade. Sem, evi·
de Mello que Vão defmir e revelar a sua estradentemente, sacrificar o esforço de industria·
pagar a dívida no exterior, ele está criando
tégia de negociação - entendo -- após o
lização das últimas quatro décadas, a minha
o bem-esJar lá e não aqui. Portanto, uma
dia !5.
.
redução desse serviço da dívida me parece
opinião é que a ecOnomia deve expor-se graM
inevitável
·
dualmente, ativa e passivamente, ã coiicor·
Portanto, seriam· essas as minhas observaPor que calnínhos? A pergunta que fez o
rência internacional. Ê por demais conhecido
ções a respeito das suas perguntas~ perdão,
que o intercâmbio tecnológico, a melhoria
Senador, evidentemente, pelo caminho da
Sr. Senador: a pergunta de V. EX1' é sobre
negociação, exclusivamente pelo caminho da
de qualidade, a baixa dos custos redundam
as empresas de capital nacional que devem
. em aumento do bem-estar da·população deste . negociação e não pela confrontação, pois não
em contratos ...

s:
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O SR. MANSUETO DE LAVOR ... con-

trato~

decorrentes da resolução nP 63, os em-

préstunos em dólar, como fica a situação?
Não sei se é da sua área ou se de algum

outro diretor...

-

O SR. ANTONIO CLÁUDIO LEONÁR·
DO PEREIRA -Poderia ser ...
sR. MANSUETO DE LAVOR -Mas

o·

há uma apreensão dessas emPreSaS ve-:ridedoras sobre a nova política do Governo.

O SR. ANTONIO CLÁUDIO LEONAR·
DO PEREIRA.- Acho que, hoje~ sãO minoritárias as empresas que, ainda, detém, pricipalmente diante dos boatos de uma maxides-

,valorização. Efetivamente, são só boatos,
acredito. Acho que, hoje, são poucas as empresas que detém, ainda, passivo de dólares
- empresas privadas - e a maioria delas
repassou a pequenas empresas. Essas, acho
que a solução, se houver uma aceleração nas
desvalorizações cambiais, elas serão atingidas
por isso e a questão é de se examinar o que
pode ser feito: se é justo fazer alguma coisa,
e realmente acho justo se fazer, porque o
mesmo problema que elas sofreriam são os
que nós estamos sofrendo na questão exter1 na. Nós, hoje, estamos pagando por efeitos
sobre os quais nós, ainda, não tivemos nenhuma influência - inodificação dos termos de
'intercâmbio, crise do petróleo, elevação de
taxas de juros. A ·nossa dívida,' hoje, tem
muito a ver com fatores fora do nosso contro-le. Efetivamente, se for -uma parcela razoa' velmente pequena - eu não acredito que
seja muito grande- e V. E~ me perdóem,
eu não tenho os números aqui SObre isso,
mas acho que seria possível encontrar alguma
solução, de tal maneira que elas pagassem
aquilo que elas devem, efetivamente, e não
imputar-lhes custos que não seriam do seu
uso original, d_os recursos que assim o fizeram.
Plão sei se respondi as questões.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira.
Fazendo acionar a campainha.) - Eu faria
um apelo aos Srs. Senadores para terminarem
a argüição em função de que, dentro de alguns minutos, terá início a Ordem do Dia
da sessão do Seqado Federal.
Algum dos Srs. Senadores airid3. pretende
fazer alguma pergunta?

O SR. ROBERTO CAMPOS-É uma
pergunta simpi• Parece que a Diretoria do
Banco Central endossa a tese da prefixação.
Corno conciliar a tese da prefixação mediante
um entendimento social com a necessidade
óbvia de uma desv!llorização e quer se queira,
quer não queria, tem que.ser uma maxidesvalorização.
Ou seja, é uma prefixação de preços e salários, através do entendimento social.

O SR. ANTONIO CLÁUDIO LEONAR-

menos, eu não sei Se traio o Pensamento de
meus companheiros, mas não me parece que
isso tenha sido explicitado._

O SR. ROBERTO CAMPOS-O que é
a defesa de um pacto social senão a fixação
de certos níveis máximos de inflação e como
fixar esses níveis máximos de inflação se terão
que ser absorvidos custos como o da desvalorização cambial? No fundo, o chamado entendimento_ social ou pacto social implica nu~
ma revogaÇão -por cavalheiros de boa vontade, na re_vogação parcial da lei da oferta e
da procura. Só difere do congelamento em
que o congelamento é, simplesmente, uma
revogação ingênua ou, naturalmente um decreto no Diário Oficial ou a assinatura de
um entendimento da lei da oferta e da procura e a prefixação ao pacto social são tentativas
de revogação-parcial.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-Muito obrigado, Sr . .S.enador. Acho que
a questão foi perfeitamente dirimida. Ninguém falou_ em prefixação, nem em congelamento e nem ern:·nraxidesvalorização. Faço
,uín apelo aos Srs._ convidados presentes e à
impre~sa para que, _mais uma vez, se retirem
do recmto da ComlSsão para que possamos
fazer a votação secreta dos indicad-os.
.

O SR. GERSON CAMATA-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

o-sR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
-Tem a-palavra V.

E~.

pela ordem.

O SR. GERSON CAMA TA-Sr. Presidente, parece-me que o Regimento fala em
reunião pública e votação secreta e não em
reunião secreta. De modo que a presença
das pessoas não impede que, secretamente
- sero que seja a votação - não se vote
ali.

O SR. CP"RESIDENTE (Raimundo Lira).
--Sr. _Senador Gerson Camata, eu sempre
,entendt dessa maneira. Essa é uma tradição
da Casa e, já que não é prevista essa forma
no Regirriento, nós seguimos a tradição da
Casa. Peço~ portanto, aos presentes, que se
retirem por favor.
(A sessão transforma-se em secreta às
horas e volta a ser pública· às horas e
minutos.)

OSR, PRESIDENlE (Raimundo Lira)
- A Presidência reabre a reunião e dá o
resultado das v_ota!i(ôes para os Diretores iAdicados para o Banco Central do Brasil.
Votaram 18 Srs. Senadores em cada uma
das três votações e o resultado foi, igualmente, 18 a IJ- 18 Votaram SIM e zero NÃO.
Portanto, a vota'ção foi por unanimidade.
Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÓMICOS

DO PEREIRA- Mas não foi mencionado
- 2' reunião, realizada
isto aqui de que haveria Uma prefixação e
_ __ _ em 8 de março de 1990
nem, também, de que há um entendimento
As dezessete horas e trinta minutos do dia
de que há uma necessidade de uma maxidesva!orizaçáo, nenhuma das duas coisas. Pelo . oito de março de mil novencentos e noventa,-

na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do_
Senhor Senador Raimundo Lira, com a· presença dos Senhores Senadores: José Agripino, Jarbas Passarinho, Meira Filho Gerson
Camata, Jamil Haddad, Mauro Borges, Moisés Abrão, Ney Maranhão, Edison Lobão,
Carlos de'Carli, Mansueto de Lavor, Renaldo Aragão, Maurício Corréa, Carlos Ablerto, Olavo Pires, Ruy Bacelar e João Lyra,
reúne-se a Comissão de Assuntos Económicos. Deixam de conij:>arecer, por motivo justi:..
ficado, os Senhores Senadores: Irapuan Costa Júnior, Nelson Wedekin, Severo Gomes,
Wilson Martins, Odacir Soares, Jorge Bornhausen, Carlos Chiare1li, Dfrc~u Carneiro,
Teotónio Vilela Filho e Roberto Campos.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente decl~ra abci-rtos os trabalhos, dispensando a Ie1tura da Ata da reunião anterior,
que _é dada como aprovada. A seguir, Sua
Excelência concede a palavra ao Senhor Senador João Lyra, para relatar o. Ofício "S'~
08/90, "do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, encãinúihando ao Stinado Federal, pedido para que a Prefeitura Municipal
de Maceió (AL) possa contratar operação de
crédito junto à Caixa Económica Federal, no
valor de 18~073.401,80 BTN". Uma vez_submetido à discussão e votação, é aprovado o
parecer do relator, favorável nos termos do
Projeto de Reso_Iuç.ão que apresenta. Em seguida, o Senhor Presidente passa a _palavra
ao Senhor Senador Edison Lobão, relator do
OfíCio "S" n~" 09190~ "do seiihoi-Piesidente
do Banco Central do Brasil, encaminhando
ao Senado Federal, o pedido formulado pela
Prefeitura Municipal de Açailândia (MA), no
sentido de que venha a ser temporariamente
elevado o limite de sua dívida consolidada
para que possa contratar operação de crédito,
junto ã Caixa Econóniica Federal, no vafor
e~uivalente a 7.605.263,00 BTN", para que
le1a o seu parecer, favorável nos termos do
Projeto de Resolução que apresenta. Colocado em discussão e votação, o parecer é
aprovado. A seguir, passa-se à apreciação do
Ofício ''S" n9 10/90, ''do Senhor Presidente
do Banco Ce-iitral do Brasil, encaminhando
ao Senado_ Federal, o pedido formulado pela
nicipal de Natal (RN), no sentido de que venha a ser temporariamente elevado o limite
de sua dívida conSolidada, para que possa
contratar operação de crédito junto à Caixa
Económica Federal, no valor equivalente a
935.882,67 BTN", cujo relator, Senador José
Agripino, oferece parecer favorável nos termos do Projeto de Resolução que apresenta.
Não havendo quem queira discutir, o parecer
é aprovado. Prosseguindo, o Senhor Presidente confere a palavra ao Senador Ronaldo
Aragão, para relatar o Ofício "S"- n~ 11/90,
"do Senhor Presidente do Banco Central do
Brasil, encaminhando ao Senado Federal, o
pedido formulado pela Prefeitura Municipal
de Vitória da- Conquísta (BA), no sentido
de que venha a ser temporariamente elevado _
o limite de sua dívida consolidada, para que
possa contratar operação de crédito junto à
Caixa Económica :f~deral, n.o y~or ~q_uíva-
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lente a 6.411.381,82 B'IN"~ aó qu-al Oferece

~cbado Filho, a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. -Senador Raimundo LiÍ"a, Presidente.
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Casa, para· emissã"o-de títulos da dívi-da pública do Estado de Goiás no valor de NCz$
4.00Q.OOO.OOO,OO, destinãdos a rolagem da dívida existente naquele Estado", para que leia
o seu parecer, favorável nos tennos do Proje3~ reunião realizada
to de Resolução que apresenta. Submetido
à discussão e votação, o parecer é aprovado.
em Í4 de março de !990.
Prosseguindo, o Senhor Presidente confere
ÀS dez hor~s do dia treze de ~arço de - novamente a palavra ao Senhor Senador Irapuan Costa Ir., para que profira -o seu pare-mil novecentos e noventa, na sala de reuniões
cer, favorável nos termos do Projeto de Resoda Cbmissão, Ala Senador Alexandre Costa,
lução que apresenta, ao Ofício "S" n• 12,
sob'á Presidência do Senhor Senador Rai"do Senhor Governador do Estado de São
mundo Lira, com a presença dos_ Senhores
Paulo, solicitando ao SeDado Federal autoriSenadores: Jorge Bornhausen, Irapuan Costa
Jr., Meira Filho, Nelson Wedekin, Aluí"zio ,zaçáo para que a operação de crédito realizada em 29-01-90, no ~alor de 4500.000.000
Bezerra, João Lyra, Ney Maranhão, Olavo
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
Estado do Paraná, no sentido de que seja
Pires, Dirceu Cârneiro, Edison Lobão, Jamil
de São Paulo-LFTP, seja transfOrmada de
autorizada a emissão e colocação no mercaHaddad, João Calmon e Saldanha Derzi, reú~
do, através de ofertas públicas, de
ne-se a Comissão de Assuntos Económicos .. "Antecipação da Receita Orçamentária" para "Dívida Fundada", mediante emissão de
4:000.000.000 de Letras Financeiras do TeDeixam de comparecer, por ·motivo jUstifinovos tftl!los, em substituição aos anterior:..
souro do Estado do Paraná (LFf-PR)", cujo
cado, os Senhores Senadores: Ronaldo Aramente colocados". Uma vez em discussão e
relator, Senador Gerson Camata, oferece pagão, Gerson Camata,·Mansue-to de Lavor,
votação a_ matérhl;- é- áprOVado o -parecei- do
recer favorável, nos termos do Projeto de
Ruy Bacelar, Severo Gomes, Odacir Soares,
relator. ConStatari.do a ausência c:Je_ quorum,
Resolução que apresenta. Não havendo
Carlos Chiarelli, Teotónio Vilela Filho, José
o Senhor Presidente encerra a reunião e ·mquem queira fazer uso da ·palavra, o parecer
Richa, CarloS de'Carli, Robert~_Ç_~pos,
fonna que ficarão_ adiadas, para uma pr6xiina
é submetido à votação, sendo aprovado. Em
Moisés Abrão e Maurício Corrêa. Havendo
reunião, as segui_ntes matérias: PLS n~ 190190,
númerO regimerital, o Senhor Presidente deface do adiantado da hora, o Senhor Presidente co-munica qu~ ficarão a~~das, para
clara abertos o~ -~abalhos, dispensando a lei-. PLS n• 325/89, PLS n' 62/89, PLS n• 115/89,
PLS n• !71/89-Complementar, PLS n' 28/89,
uma próxima reunião, as seguintés matérias: , tura da Ata da .Reuniãp anterior, que é dada
PLS n• 59/89 e PLS n• 264/89. Nada mais
como aprovada. A. seguir, sua Excelência
PLS n• 190/89, PLS n' 246/89, PLS n• 325/89,
havendo a tratar, encerra-se a reuni_ão,àS CinZe
concede a palavra ao Senhor Senador IraPLS n• 62/89, PLS n• 115/89, PLS n'
horas, lavrando eu, Dirêeu Vieira-Machado
puan Costa Jr., !:_elator do OffciO ••s•; n9 03,
171189-Complementar, PLS n' 28/89, PLS n•
Filho, a presente Ata que, lida e aprovada,
de 1990, "dO senhor Governador do Estado
59/89 e PLS n9 264189. Nada mais havendo
será assinada pelo Senhor Presidente. -Sede Goiás, solicitando autorização do Senado
· a tratar, encerra-se a reunião às dezoito horas
Federal com base na Resolução n9 94/89 desta
nador, Raimu~do Lira, Presidente.
e quinze minutos, laVrando eu, DirCeuYié:ira
parecer favorável, nos termos do Projeto de
Resolução que apresenta. Submetido à discussão e votação, o parecer é aprovado. Em
seguida, o Senhor Presidente concede novamente a palavra ao Senhor Senador Ronaldo
Aragão, relator do Ofício "S" n' 20/90, "do
Senhor Prefeito de Muriaé solicitando a retifi.cação da Resolução n" 186/83", para que
profira o seu pareCer, favorável nos termos
do Projeto de Resolução que apresenta. Uma
vez em discussão e votação; o parecer é aprovado. A seguir é apreciado o Offcio "S" n'
06/90, "do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal, o pedido fo11IJulado pelo Governo do
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SUMÁRIO
1-. ATA DA 25' SESSÃO, EM 23 DE
MARÇO DE 1990
Ú-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 --PareceresReferentes às seguintes matérias:

-PrOjeto de Lei da Câmara n~ 52!89
(n? 7.819/86, na origein), quê "autoriza
a doação ao Centro dos Estudantes de
Santos, com sede em Santos, Estado de
São Paulo, dos direitos e obrigações rela·
ti.vos ao imóvel que menciona".
-Projeto <le Lei do_ senãdo nu 229/89,
que dá nova redação ao _artigo 125 da Lei
n~ 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacidilal de Trânsito).
-Projeto de Lei do Senado n~ 223/89,
que "dispõe sobre a inclusão das creches
e estabelecimentos similares no programa
edUcacional brasileiro"
1.2.2- Comunicação da Presidência
-Prazo para apresentação de emené.'!as ao Projeto de Lei da Câmara n~ 52/89.

1.2.4 - Comunicações da Presidência

-Abertura de prazo de 5 dias para
interposição.de recur:ro;por um décimo
da composição da Casa, para que os Projetas de Lei do Senado n9 1 223 e 229/89,
sejam apreciados pelo Plenário.
-Arquivamento definitivo do Projeto
· de Lei da Câmatã n9 30/89, 'que úá nova
redação à alínea b do inciso I do § 1~
do art. lo do Decreto-Lei n~ 2.355, de 27
de agosto de 1987.
1.,2.5- Discursos do Expediente

SENADOR JARBAS PASSARINHO
- Demissão- do Dr. Campos da Paz da
Presidência 'do Hospital Sarah Kubitschek.
SENADOR ALBANO FRANCO Plano Brasil Novo:
1.2.6- OficiO da Liderança do PSC da
Câmara dos Deputados
- De substituições de membr0s em comissões permanent~s.
1.2.7- Requerimentos

1.2.3 - Ofícios

- N"' 1 e 2/90, do Presidente da Comissão de Educação, comunicando a aprovação dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei do Senado n" 229/89,
que "dá nova redação ao arr. 125 da Lei
n~ 5.108 de 21 dé setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito)".
-Projeto de Lei do Senado n~ 223/89.
que "dispõe ·sobre a inclusão das creches
~e e.stabelecimentos similares no programa.
educacional brasileir.o".

-Nu 59/90, de urgência, para o Projeto de ResoluçãO no 12190, que autoriza
o Governo dO Estado de São Paulo-a em i-tir um total de 4.500.000.000 de Letras
Financeiras dO -TesOuro do EstadO de São
P"aulo (LFTP). em substituição de igual
número de títulos emitidos a título de antecipação da receitá.
- N9 60/9(l de urgência, para o Projeto
de Lei do DF n~ 11190, que altera dispositivos das leis que_ menciona e dá outras
providências.

1.3 ~ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n9 3, de 1990
-Complementar (n 9 149/90, na Casa de
origem}, que estabelece, de acordo com
o art. 14, § 9? da Constituição Federal,
casos de irielegibilídade, prazos de sua
cessação e determina outras providências.
(Tramitando em conjunto com o PiojetO
de Lei do Senado n94, de 1990-Complementar.) Aprovado com emendas, nos
termos do substitutivo oferecido pela comissão competente, após usarem da palavra os Srs. Edison Lobão, Jarbas Passarinho, Jamil Haddad, Jutahy Magalhães,
Odacir Soares, Ronan Tito e Mário Maia.
À COmissão Diretora.
Redação do vencido para 9 turno suplementar, do substitutivo do Senado ao Projeto de Le_i da Câmara n9 3/90, Comple-mentar, apreciado anteriormente. Aprovada com emenda, após parecer da comis~
são competente, telido usado _da palavra __
os Srs. Ronan TitO e Odacir Soares. A Comissão Diretora para redação final.
Ré_dação final do substitUtiVo do Senado ao Proj~to de Lei da Cãma_ra n" 3190
(Complementar). Aprovada. À Câmara
dos Deputados.
Projeto de Lei do Senado n" 4, de 1990
_-Complementar, de autoria do Senador
Jarbas Passarinho, que dispõe sobre inelegibilidade e dá outras providências ( trami~
tando em conjunto com o Projeto de Lei
da Câmara n9 3, d~ 1990- Complementar). Prejudicado. Ao Arquivo.
Projeto -de Resolução n~ 11, de 1990
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Económicos como êonclusão de seu Pare·
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cerno 27, de 1990), que aUtoriza o Go·
vemo do Estado de Goiás a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, 4.000.000.000 Letras FinanceirãS do
Tesouro do Estado de Goiás (LIT-GO).
Aprovado. À Comissão Diretora para redação final.
Redação final do Projeto de Resoluçáo
n~> 11/90. Aprovada. A promulgação.
Projeto de Resolução n~ 2, de 1989, de
iniciativa da Comissão Diretora, que altera o Regulamento Administnitivo do Senado Federal, aprovado pela Resolução
n" 58, de 10 de novembro de 1972, nas
partes referentes à Secretaria de Documenta,ção e Informática, Rejeitado, ap6s

usar da palavra o Sr. Ronan Tito. Ao arquivo.
1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n~ 59 e 60/90, lidos
no Expedíentê da presente sessão. Aprovados.
1.3.2- Discurso após a Ordem do Dia

SENADORJA.MILHADDA.D-No·
ta do Partido Socialista Brasileiro sobre
0 Plano do Presidente Fernando Collor.
Artigo do Dr. Fábio Konder Comparato.
publicado na imprensa sob o título A radiografia do golpe.
7

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- COMISSÃO DO DISTRitO FE·
DERAL
-Edital de convocação. para reunião
a realizar-se no dia 27 de março. terçafeira. às 11 horas.
3- ATAS DE COMISSÃO
4- MESA DIRETORA
S- LÍDERES E VICE,LÍDERES DE
PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

.

At~

da

25~

Sessão, em 23 de março de .1990

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
Presidência dos Srs. Nelson Car~eiro, Po"mpeu de Sousa,
Nabo r Júnior e Antônio Luiz Maya
ÀS9 HORAS, ACHAM·SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
.
Leopoldo Peres - Jarbas Passarinho Chagas Rodrigues- Albano Franco- Pom~
peu de Sousa
O SR. PRESIDENTE (Po111peu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 5 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1o Secretãrio p-rocederá à leitura do
Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER N• 50, DE 1990
Da Comissão de Educação, ao Projeto
de Lei da Câmara n~ 52, de 1989 (n~7.819,
de 1986, na origem), que "autoriza a doação ao Centro dos Estudantes de Santos,
com sede em Santos, Estado de São Paulo, dos direitos e obrigações relativos ao
-imóvel que menciona".
Relator: Senador Gerson Cãm.ata
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Lei l!a Câmara n9 52, de 1989 (n"

7.819-B, de 1986, na~origem}, originário do
Poder_Executivo. que autoriza a. Fundaçãq
Universídade Federal de São Carlos a doar,
ao Centro dos Estudantes de Santos com sede
em Santos- Estado de São Paulo, "os direi·
tos e obrigações relativps ao imóvel situado
na Av. Ana Costa, n9 308~ naquela cidade,
objeto da Averbação n'·' 1, à inargem da Ins·
crição n~ 7.993, n? 3~ Cart6iio de Registro
de Imóveis da Comarca de Santos, Estado
de São Paulo".
O Projeto, advindo dO Poder Executivo-.
através da Mensagem no 218, de 1986, do
Presidente José Sarney, foi enviado a esta
Casa acompanhado de Exposição de Motivos
do então Ministro de Estado da Cultura, Sr.
Jorge Bornhausen. e encaminhado ao Primeí·
ro Secretário da Câmara dos Deputados pelo
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um trabalho diàiiticO juiitO ãos fllturos-rrioioristas, ministrando aos jovens ~'instruções
elementares sobre as normas de trânsito, enquanto cursam o-primdrõ e o segundo graus,
a fim de que se conscientizem da imensa respOnsabilidade que assumirão rilais tarde, ·ao
conduzír um veículo".
ReCQnhecidamente, algumas condições se
combinam para tomar ·a trânsito de veículos
brasileiros um dos mais_ caóticos, agressivos
e violentos do mundo. Entre elas, devem ser
citadas: sistema viário aiCaicO e despreparado
para receber o crescente número de veículos
âínda, no preceito contido no capot do art. em circulação, veículos em mau estado de
48 da Caita-; segundo o qual cabe ao Con- conservação e segurança, fiscalizaç~o defigresso Nacional, com a sanção do Presidente ciente, contingente elevado de motoristas inda República, "dispor sobre todas as matérias
disciplinados e lmpuriidade dos que cometem
de competência da União ... ".
delitos de trânsito.
Quanto ao mérito, nada temos o opor. pois
_Se se acre~i::entir esses elementos- o fato
a iniciativa visa a cumprir a exigência da auto~ de que a cada ano entram em circulação aprorização legislatiVa para qüe Cfimóvel retorne
ximadamente mais um milhão de veículos e
ao Centro dos Estudantes de Santos que, por que, em fins de 1988, já existiam cerca de
força do Decreto-Lei no 228, de 1967, viu-se
14 (catorze) milhões de viaturas circulando
privado de seu patrimdnío constituído pelo
nas vias brasileiras, pode-se compreender por
imóvel em questão, que foi transferido para
que os _delitos de trânsito· no Brasil fazem,
a Fundação Univ~rsidade Federal de São
a cad~ ano, mais vítimas ~o que o número
Carlos. Como esta entidade não se interessa
de soldados americanos mortos na Guerra
por tal imóvel, é mister que este retorne para do Vietnã, que durou quase uma década.
a entidade de origem. Assim, a iniciativa,
Sem-dúvida, as condições que concorrem
caso seja aprovada, atenderá aos legítimos
para a atual situação do trânsito brasileiro
interesses da comunidade estudantil da cidamerecem as melhores atenções das autoride de Santos._
_
dades públicas, preferencialmente mediante
Ante o exposto, opinamos pela aprovação
ações combinadas que visem a combatê-las
do projeto.
conjuntamente.
Sala das Comissões, 14 de março 'de 1990.
Entrementes, um setor se destaca pelos ex- Senadores João Calmon, Presidente traordinários retornos que pode oferecer, em
Gerson Camata, Relator - Edison Lobão oo-mparação ·com os investimentos necessáJorge Bornhausen -- Afonso Sancho- Jamil
rios: a educação para o trânsito. O estado
Haddad --Dirceu Carneiro - Antonio Luiz
crítico em que se_ encontra o tráfego de v_efcuMaya - Meira Filho - Wilson Martins los no Pafs, notadamente no que concerne
Hugo Napoleão- Marco Maciel- Francisco" à contribuição dos motoristas indisciplinados
Rollemberg.
e deseducados, está a indicar, porém, a necessidade de mudança na forma como tal educaPARECER N• 51, DE 1990
ção vem~se dando.
Da Comissão de Educação, sobre o
Estamos convictoS de que é preciso abanPrójeto de Lei do Senado no 229, de 1989,
donar o caráter informal e episó,Jico com base
que· dá nova redação ao artigo 125 da
no qual é realizada a divul!;d.Ção de noções
Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966
de trânsito nas classes de primeiro e segundo
(Código Nacional de Trârisito).
graus, a fim de propiCiai' maioiporofundidade
Relator: Senador Márcio Lacerda
e sistematicidade aos conteúdos transmitidos
O projeto de leiem consideração, de auto-aos estudantes. Dessa forma, será possível,
ria do Senador Louremberg Nunes Rocha,
igualmente, conferir à educação para o trândá nova redação_ ao artigo 125 do Código
sito o statusde que desfrutam os demaiS con·
Nacional do Trânsito- Lei no 5~108, de 21
teúdos do currículo escolar, em conformidade setembro .de 1966.
_
de com a importância que_ ela deve ter na
Com a redação proposta, o mencionado
atual conjuntura brasileira.
,
artigo deixaria de estabelecer que o Minis·
A nosso ver, essa medida possui grande
tério da Educação promoverá a divulgação
potencial para modificar, nas futuras gera·
de noções de trânsito para determinar que
ções, a atitude social com respeito aos delitos
o citado Ministério incluirá; nOS éurrículos
de trânsito.
escolares de primeíro e segundo graus, conEntretanto, não se pode esperar -que a eduteúdos de educação para o trânsito. Ademais,
a proposição concede prazo de 60 (sessenta) ' cação para o trânsito, em que pese seu elevado poder de formação da cqnsciência .social,
dias para .o Poder Executivo regulamentar
venha a operar milagres. Essa constatação
a lei.
,
decorre do fato de que tal educação inevitaEm sua justificação, lembra o Senador mavelmente se confrontará com' diferentes hábito-grossense ser o trânsito de veículos doBratOs_ que. comoo beril_õ_ dísse o antrÕj)ólogo
sil um dos mais viofentos do mundO, viiiman·
brasileiro Roberto da Matta, misturam "as
do cerca de so (cinquentaYmil pessoas a cada
leis da cidadania ao código peSsoal da honra,
ano. Com o objetivo de reverter essa situa·
do respeito, da vergonha e da consideração'' .
. ção. afirma o autor do projeto, é preciso fazer
então Ministro-Chefe do Gã:ól.D.ite Civil, Sr.
Marco Maciel.
Na Câmara, obteve parecer favorável da
Comissão- de ConstitUiçãO e Justiça e da Comissão de_ Educação, e, após aprovada sua
Redação Firial, foi enViadõ ã.o Senado -Fe..:
dera!.
.
O projeto não enfrenta óbices de nature?:a
juridico-constitucionaJ. Antes, encontra plena consonância com ós ditames da Lei Maior
no toCante à competência legislativa da União
e à iniciativa das leis, consubstanciadas, respectivamente, no ait. 22 e no art.-61. Atende,

a
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:Reeêi"i.t"e eStudo efet~ado pelo sociólogo
Edmundo Campos Coelho _a re~peíto da cri-_
minalidade urbana--violenta nos Estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais
constatou o baixo índice das ocorrências policiais registradas que são objeto da instau·
ração-ue inquérito: Após observar que tais
índices são calculados levando em conta ape~
nas as ocorrências objeto de registro, ressaltou que "o crime apresenta-se como empreendimento altamente viável e convidativo, tendo em vista as reduzidas probabilidades de que venha a ser investigado pela
polícia e esclarecida sua autoria".
De qualquer maneira, temos esperança de
que conseguiremos legar ãs futuras gerações
uma sociedade em que a impunidade não seja
norma e na qual o interesse públíco seja o
imperativo. Nesse sentida, estamos certos de
que a sociedade brasileira está a necessitar
modificações, rios mars dlléientes setores,
que permitam firmar, na consciência social,
o primado do interesse coletivo. A educação
para o trânsito, na forma proposta no projeto
de lei em exame, se orienta, íntonstestavelmente, nessa direção.
Ante o exposto, somos pela aprovação do
projeto de lei.
Sala das Comissões, 14 de março de 1990.
- Senadores Joio Calmon, Presidente Márcio Lacerda, Relator - Ant{inio Lulz
Maya - EdisõD. LObão - José Fogaça Áureo Mello - Francisco Rollemberg - Jorw
ge Bornhausen - Wilson Martins - Marco
Maciel- Hugo Napoleão - Dirceu Carneiro·
- Gerson Camata -- Jamil Haddad.
PARECER N• 52, DE 1990

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado n• 223, de 1989,
que '~dispõe sobre a inclusão das creches
e estabelecimCntos Similares no prOgrama
educacioOal brasileiro".
Relator: Senador Wilson Martins
O ProjetO de Lei do Senado n9 223, de
1989, de autoria do ilustre Senador Teotonio
Vilela Filho, trata de um dos temas mais importantes da sociedade brasileira: a educação
infantil. Na realidade, objetiva normatizar a
atuação das creches e estabelecimentos simi'lares.
A importância das creches pode e deve ser
analisada sob dois ângulos.
De um lado, a necessidade de se criar estabelecimentos educacionais onde as mães trabalhadoras possam deixár seus filhos menores enquanto dedicam -se ao. trabalho fora do
lar.
A historiografia brasileira é testemunha de
que a mulher, secularmente, tem sido chamada a colaborar na produção da riqueza nacio·
na!. Este apelo fortaleceu-se no século XX
com a arrancada do desenvolvimento industrial. A mulher adaptou-se ao novo momento
histórico envolvendo-se na dinâmica produtívã, e o seu- salário _éJ sem dúvida, componente substancial e significativo do orçamen·
to doméstico-.: O gra.D.de drama vivido pelas
trabalhadoras era, então, a preocupação com
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os filhos e com os afazeres domésticos, acu~
mulados com o trabalho na indústria, no comércio ou no setor de serviços, caracterizando a jornada dupla de trabalho.
Imbuídas de um espírito de luta admirável,
lutaram pelos seus direitos durante a realização da Assembléia Nacional Cons.tifuinte e,
em 5 de outubro de 1989, colheram a vitória
ao verem inscritos na Carta Magna promulgada os dispositivos garantidores de seus di-

reitos e, dentre eles, a obrigatoriedade do
Estado com a criação de creches e pré-escolas.
De outro lado ~stá o aspecto mais importante do projeto de lei ora em estudo, porque

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
.....,._O Ex_pediente lido vai à publicação.
Do expediente lido consta Parecer da Comissão de Educação que conclui favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n~ 52,
de 1989. A matéria ficará sobre a mesa, durante 5_ sessões ordinárias~ para recebimento
de emendas, nos termos do disposto no artigo
277 do Regimento Interno. (Pausa)
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo
Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

dirige-se ao ser humano: os benefícios que

OF. N• OOU90

a creche e os estabelecimentos similares bem
orientados poderão trazer ã criança.
As grandes discussões e polémicas travadas
entre os educadores, especialistas preocupados _e conscientes da importância da educação
nos primeiros anos de vida das crianças, têm
levado à defesa da idéia da necessidade da
formação integral. Uma formação que permita ao educando uma participação efetivã
no mundo em que vive e que se resuma numa
troca de experiências capaz de torná-lo agente da própria história. E importante ressaltar
que o cuidado com a educação da criança
deve refletir a preocupação em propiciar-lhe
os elementos necessários para um desenvolvimento infantil saudável, ao mesmo tempo
em que lhe oferece as condições para aquisição e construção de novos_ conhecimentos.
Concordamos com a idéia de que creche
não deve ser apenas um lugar onde se deixa
as crianças. O seu papel é muito mais amplo,
muito mais importante e sua responsabilidade muito maior.
As diretrizes da aprendizagem devem ser
aquelas originadas das instituições que têm,
tradicionalmente, se constituído como fórum
de debates sobre a educação infaniil, da mesma forma que o espaço geográfico, onde as
crianças permanecerão durante significativo
número de horas, cotidianamente, também
deve refletir a obediéncia às normas sanitárias, e de higiene vigentes, como forma de
educação_e fonte de saúde e_ de: bem-estar

Brasilja, 14 de março de 1990
Senhor Presidente: Nos termos do § 3~ do artigo 91 do Regi·
menta Interno, comunico a V. EX" que esta
Comissão aproVou o PLS n" 229/89, que "dá
nova redação ao art. 125 d.a Lei n~ 5.108,
de 21 º~setembro de 1966 (Código Nacional
de Trânsito)", em reunião de 14-3-90.
Na oportunidade, renovo a V. Ex~ meus
protestos de elevada estima e consideração.
-Senador João Calmon, Presidente.

dos_~ducandos.

Pelo exposto, e considerando que a educação é hoje, no Brasil, o tema primordial da
discussão sobre uma sociedade nova e democrática; que a criança é- a pfioridade mais
importante do processo de aprendizagem, e
que o repensar da dinâmica educacional deve
necessariamente objetivar· a possibilidade de
uma mudança qualitativa em que o educando, desde tema idade, se defina como elemento participativo do processo educacional,
somos pela aprovação do Projeto de Lei do
Senado n" 223, de 1989.
Sala das Comissões, 14 de março de 1990.
- Senadores João Calmon, Presidente Wilson Martins, Relator- Dirceu Carneiro,
Jamil Haddad -- Gerson Camata - Marco
Madel - -Hugo Napoleão - Edison Lobão
- Francisco Rollemberg - Jorge Bornbausen - Melra Filho - Antônio Luiz Maya
- Afonso Sancho.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

OF. N' 002/90
Brasília, 14 de março de 1990
Senhor Presidente:
Nos termos do § 3°__do artigo 91 do Regimento Interno, comunico a V. Ex' que esta
Comiss_ã_O aprovou o PLS_n" 223/89, que "dispõe sobre a inclusão das creches e estabelecimentos similares no programa educacional
brasileiio", em reunião de 14-3-90.
Na-6(:ioittinldade, renovo a V. Ex• meus
protestos de elevada estima e consideração.
--Senador João Calmon, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Com referênCia ao expediente que acaba
de ser lido, a Presidência comunica ao Plená·
rio que, noS termos do art. 91, §§ 3o a 6~,
do _Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de
5 dias para interposição de recurso, por um
décimo da composição da Casa, para q_ue os
Projetas de Lei doSenado n•.>s 223 e 229, de
1~89~ sejam apreciados pelo Plenário.
Esgotado esse prazo sem a interposição de
recurso, as proposições serão remetidas à Câmara dos Deputados. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Encerrado o prazo previsto nos termos
do art. 254 do Regimento Interno sem a apresentação de recurso no sentido do prosseguimento da tramitação do Projeto de Lei da
Câmara n" 30, de 1989, a matéria será definitivamente arquivada, feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. (Pausa.)
Concedo a palavra ao_ nobre Senador Jarbas Passarinho.

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDSPA. Para breve comuriiCação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
HojC, ao ler o Correio Brazlliense, tomei
conhecimento de que foi demitido da Presi-

Março de 1990

dência da Fundação das Pioneiras Sociais e~
conseqüentemente, do Hospital Sarah Kubitschek, o Dr. Campos da Paz. Fui tomado
de certa surpresa embora sabendo que quando há modificação de Governo naturahitente
há_modificaçãó, também, de pessoas que
exe'rcem fullções de confiança.~
--Mas nós, sobretudo, que estamOs radicados em Bra.~ma, sabemos o quanto o Hospital
Sarah Kubitschek representa de apoio, que
eu ditia, fora do comum - é um hospital
de excelência, e corno a demissão desse diretor poderá Ser um ponto de inflexão na curva
extremamente desfavorável para a população
de Brasília. E_não só de Brasília, mas do
tÇSto do Brasil, uma vez que o Hospital Sarah
Kubitschek, normalmente, é solicitado por
doen.tes que vêm dç: _tt)do o Brasil.
A reputação não apenas pessoal do Dr.
Campos da Paz. mas também, especialmente,
do hospital que ele construiu, é alguma coisa
de admirável que há" no campo da saúde' tão
criticado, normalmente, pela insuficiência de
atendimento em todo o Brasil.
Sinto-me inclinado, Sr. Presidente, a fazer,
aqui, uma revelação desagradável.
Era eu Ministro da Previdência e Assistência Social quando o Sr. Maluf, vencedor
na convenção do Partido Democrático Social,
aborrecido com urna declaração_ atribuída ao
Deputado Alceni Guerra, telefonou-me e pediu-me que demitisse a Superintendente do
INAMPS do Paraná, que fora indicada por
esse Deputado e, ainda, que cancelasse o convênio com quatro hospitaiS; que seria da iníciativa do Deputado Alceni Guerra. E eu me
recusei, e disse que não faria Oem uma-Coisa,
nem outra, não s6 porque isso seria absolutamente contrário ã minha forma de agir, mas
era o tipo de represália indevida e, de certo
modo, até mesquinha, porque o conceito que
eu tinha do Deputado era um conceito muito
lisonjeiro. Então, ingressei na ira pesSoal
- do candidato do Partido Democrático Social,
porque acho_u_que eu não tinha sido bom companheiro e não lhe tinha dado oporturiidade
de vingar-se de uma acusação que ele considerava caluniosa. O meu argumento foi muito simples: "Eu não vou provar que o Depu·
tado caluniou você - como eu chamava o
Dr. Paulo- pela simples razão de eu demitir
a superint~ndente que ele indicou". A_ calúnia s_e prova através de outros meios, indu·
sive judiciais. Então, sempre e_stive muitO
afeiçoado ao Deputado, que me freqüentava
bastante ao tempo do meu Ministério. De·
pois, nós nos vimos na Constituinte, ele sempre uma pessoa cercada de afeto de todos
os seus companheiros.

E eu que não pretendo, Sr. Presidente,
fazer qualquer tipo de indicação, .insinuaÇão
ou lembrança para qualquer função-no Brasil
Novo, acho que tenho. pelo menos, o direito
de referir a essa passagem do passado, para
lembrar ao Deputado Alceni Guerra, hoje
Ministro da Saúde, que as demissões devem,
sObretudo, sofrer primeiro um tipo de filtro.
para saber se elas se justificam ou nãO se
justificam.
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Creio que aqui oSCJ.U_e_ já tiveram oportu-

nidade de se socorrer dos serviços do Hospital
Sarah Kubitschek testemunharão que é uma
pena que a necessidade de uma demissão generalizada possa alcançar uma pessoa que teve a bravura de manter um hospital em padrões absolutamente incomuns não ap_enas
para a cidade de Brasília, mas também para

o BrasiL
O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador
Jarbas Passarinho, V. Ext me permite um
ligeiro aperte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - OuÇo.
com muito prazer, o meu nobre colega, Senador Pompeu de Sousa.

O Sr. Pompeu de Sousa - Ao ouvir que
V. Ex• tratava desse assunto, não pude conter-me e vim aparteá-lo. Acho esse assunto
de tal importância e de tal gravidade que realmente considero um ato, vamos dizer, de le~
sa-medicina e de lesa-assisténcia médica a este País. Eu também, como V. Ex' e como
muitos brasileiros, conheci o Hospital Sarah
Kubitschek como cliente. Tendo sofrido um
problema, procurei anonimamente esse hOspital como cliente, repito, e de tal maneira
me entusiasmou a qualidade do serviço, a
organização perleita, a administração exemplar e o alto saber do Presidente da entidade,
que me tornei um participante daquela obra,
acabei envolvido _e hoje sou conselheiro-da
Fundação das Pioneiras Sociais em função
desse entusiasmo. De forma que acho que,
evidentemente, só quem não conhece um mínimo da realidade existente nessa área -onde as coisas não funcionam, como muitas coisas neste País não funcionam, e é até muito
comum as coisas, em geral, não funcionarem
bem- desconhece que aquela entidade funciona. Parece até que tem um estatuto de
extraterritorialidade, porque funciona à perfeição. Funciona com criatividade, renovan, do processos, pesquisando na área da ciência,
da tecnologia e da criação de instrumentos.
A Equiphos, que é justamente a área de pro~
dução de novos instrumentos, é realmente
algo admirável e de repercussão internacional. Agora mesmo, o Dr. Campos da Paz,
corno V. Ex• mesmo sabe, esteve na Inglaterra, na Universidade de Oxford, s_e não me
engano, a convite da Universidade, para levar ã área médica da Inglaterra, à área médica
internacional, 6 conheciinento criativo e renovador do Sarah. Campos 'à a Paz, neste momento, está mesmo elaborando Um liVro para
ser publicado naquela Universidade sobre o
assunto. É, portanto, uma das poucas coisas
de que damos exemplo ao mundo. Destruirse urna entidade dessa grandeza, dessa importância, constitui realmente algo que atinge
o próprio País. Muito obrigado a V. Ex·
~ O SR. JARIIAS .!'ASS.A,.R!NHO -~Agra·
deço a V. Ex• o testemunho, que é dado na
experiência vivida que V. Ex" teve.
Agora, eu me recordo, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, de que há vários anos, há
muitos anos, conheci P Dr. Campos da faz.
Eu era Ministro da Previdência e Assistência
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-SOC'i~i, enÍr~ ·157 é 69.-Verifiquei desde logo,
vid~d~ política. T;ã:balhava, diariamente, das·
7 âs IOh e tirava plantão aos sábados e dominque se tratava de um grupo de médicos difegos para completar a carga horária. Foi quanrenciadOs. Mais tarde Senador, participei de
do tive a satisfação de conhecer o Dr~ Campos
reuniões desse conselho a que se referiu o
da. Paz, um jovem médico recém-chegado de
Senado"r Pompeu de Sousa.
um curso de especialização de traumatologia
E fui convidado pelo Dr. Campos da Paz,
e ortopedia na Inglaterra. Ao ser seu anestejunto com o Senador_ Catete· Pinheiro, que
tinha sido Ministro da Saúde, o Senador Masista- e dei muitas anestesias em pacien:tes
galhães Pinto e outras pessoas que eram refeque ele operava- com a sua equipe -ficava
encantado com os médicos mõdernos que esrenciais notáveiS-da socíedade brasileira; para
tava a aplicar na terapêufica dos- traumatiajudar a construir o hospitaL
zados, das seqüelas de poliomielites e das
Como todos que morainos aqui- eu moro
seqúelas que afetam o aparelho motor. Ele
aqui desde 1967 - sabemos que o hospital
era--muito modesto, a instalação inicial,_ que -desenvolveu um trabalho no Hospital de Baainda persiste hoje, ao lado da construção
se,-c! daí nasceu a idéia do hospiútf de traumatologia, como entidade destacada do hospiseguinte.
tal, que hoje é o _Sarah KuFitschek. É um
Foi uma ·conquista, realmente, admirável;
hospital paradigma, é um hospiutal que nos
e suspeitava-se, àquela época, que se pudesse
orgulha e serve de exemplo para a medicina
fazer no Brasil um hospital como o Sarah
não apenas do Brasil mas do mundo. Como
Kubistchek é hoje. Foi um esforço realizado
ac~ba de depor o Senador Pompeu de Sousa,
pela comunidade. E hoje é, indiscutivelmenele foi fazer conferênciãs na Inglaterra sobre
te, um hospital que parece a muita gente,
os métodos e as nossas experiências. Esta
que vai lá não apenas como cliente, mas como
eVOlUÇão do hospital deve-se grandemente à
visitante, parece-a mUita gellte,-iepito, que
sua liderança, tanto_ no que diz respeito ao
é um hospital, que se está Visitando, no mepreparo técnico-científico quanto ãssua capa·
lhor estilo dos hospitais americanos.
- cidade huffiãriã.-de humildade e de carinho
Deixo· aqui esta palavra de comentário coin: que tiàtã. fCidos os pacientes. Tive opornão é um apelo nem uma crítica- em relação
tunidade de internar alguns pacientes em esa essa medida, porque a informação obtida
tado grave, que não andavam, no Hospital
é de que a demissão tinha sido generalizada,
Sarah Kubitschek, vindos dos adentrados de
todos os hospitais da rede do lnamps teriam
nossas terras, e eles saíram andando sem musido objeto de substituição dos seus diretores
letas. De modo que quero dar o meu_t~stemu
para reavaliação. Hoje leio no Correio Brazinho e registrar também a- minha tristeza, se
liense um tópico do jornalista Ari Cunha,
for concretizada a Saída do--Dr. Campos da_
também estranhando essa decisão.
Paz da Direção desse Hospital, pois acho que
O Sr. Mário Maia ~ Pennite V. Ex~ um
Brasília e o Brasil perderão uma grande lideaparte?
rança médica, e o Hospital ficará desfalcado
desse trabalho que talvez tenh<,J. custado tanto
O SR. )ARRAS PASSARINHO - Ouço.
ao Brasil essa formação médica inc;omum,
com muito prazer, o meú nobre colega e concomo é a do Dr. Oünpos da Paz.
terrâneo, Senador Mário Maia.
O SR. JARDAS PASSAiUNHO - Muito
O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Jarbas
gri:lto a V.- Ex•, Senado[ Mário Maia, pelo
Passarinho, não H a notícia e estou tomando
aparte que deu.
conhecimento agora por intermédio do regis~
Como vemos, o aparte do Senador Pompeu
troque V. Exj, faz--nestã, de--q-ue-entre os
de Sousa foi dado na dupla condição de cliendiretores das várias entidades hospitalares do
te que foi e de membro do Conselho. Ames·
_B_rasj_l_ d~_r,nitidos, estava- este ilustre cidàdão
ma coisa se passa comigo: também fui assisbrasileiro, o médico Dr. Campos da Paz. Deitido, em determinado momento, no Hospital
xo também aqui o registro do meu testemuSarah Kubitschek, e sou também Conselheiro
nho, não apenas da alta capacidade técnica
desde os anos 60. Mas, agora, com este ã.parte
do Dr. Campo-s da Paz, mas do seu espírito
do Senador Mário Maia, nós integrp;mos o
humanista e de solidariedade huffiana na conjulgamemo, na medida em que recebemos
dução daquele hospital que é o resultado do
também a opinião de um médico notável,
idealismo de uma plêiade de jovens médicos,
como é o_ Senador Mário Maia, e que teve
traumatologistas e ortopedistas. Quando cheoportunidade de ser anestesiologista no moguei ao C9ngresso Nacional, em 1963, para
mento em que, como cirurgiãO, trabalhava
_~x_ercer o mandato de Deputado Federal, eu,
o Dr. Campos da P3:~,.
digamos assim, ainda estava no v-ico e fulgor
da minha mocidade_, e tinha ainda muita garra
O Sr.lrapuan Costa Júnior- Permite V
para trabalhar, Vinha de um exercício da meEx' um aparte?
dicina provinciana e_ ache_i qtle o exercício
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com
~da atividade política-era-me poU.co:Estava
m1:1ito prazer, ouço Y.Ex-.
fnrm.:lr!n h.;' ~,..,,.. nitn '"''""',.. ...,.,..,,..,,.,..; ,...,t.;,.,
·~····~~~ ··~ .......... , "'''"' ............ . ,_ !"'"'"""''"''• ............. ,
exercer, ao lado da minha ativíáade política,
aqui eri:i Brasília, também a atividade médica.
Co~05Qlf citurgíâó-e ·ane"Stesíologista-, consegurtrabaiQar no Hospital de BãSe de Brasília,
SOb a forma de cQntratos de nonnas uniformes, nas horas que me eram sobradas da ati-

O Sr. Irapuan Costa Júnior - Há dias,
eu dizia ao Dr. Campos- da Paz, por quem
tenho uma admiraçã~rnuito grande, que os
seus hospitais São uma demonstração de que
as estatais devem ser fechadas, e ele se assus·
tou, e acredito. que V. Ex~ também tenha
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se assustado com a minha afirmativa, mas
eu complementava dizendo ...

O SR. JARBAS PASSARINHO -'Eu não
me assustariã. Eu esperaria, naturalmente,
o desdobramento do raciocínio, pois sei quem
é V. Ex•

O Sr. Irapuan Costa Júnior- Mas dizia
isso porque ele era a exceção que convalidava

a regra. De fato, os hospitais que integram
a rede da Fundação Hospitalar do Distrito
Federal são um exemplo do que deve ser a
medicina socializada. Tenho certeza de que
o tratamento que V. Ex' recebeu no Hospital,
em lá passando, e que o ex-Ministro da Indús·
tria e do Comércio, Roberto Cardoso Alves,

também recebeu, terá sido o mesmo -que o
operário que eu trouxe do interior do Estado

de Goiás, pobre, ferido numa lide de curral,
espezinhado por um gado, recebeu aqui, no
Hospital Sarah Kubitschek. Tive oportunidade, várias vezes, de recorrer ao serviço desse Hospital. Embora não seja médico- não
vá o _sapateiro além da sua sandália - pude
visitar e percorrer o Hospital; e conhecer inclusive os seus laboratórios e oficinas, onde
se fabricam as peças metálicas que servem
de aux:Oio' ao tratamento ortopédico dado ali.
Pude ver o quanto estão adiantados nessas
pesquisas. Tenninando, eu diria que grande
parte desse _sucesso se deve à devoção, ao
verdadeiro sacerdócio com que exe:rce a dire·
ção dessa entidade o Dr. Aluíiío Campos
da Paz. É esta a pequena contribuição que
eu queria dar aqui à oração de V~ Ex~. Muito
obrigado.
O Sr. Melra Filho - Permite V. Ex~ um
aparte?

O SR. JARBAS PASSARINHO '---Muito
obrigado, nobre Senador Irapuan. É mais um
testemunho que se conjuga ao testamento do
Senador Mário Maia. O Senador Mário Maia
se referiu a clientes que vém do Acre; V.
Ex~ está mais próximo, Goiás, mas trouxe
também pessoas. O que é fundamental é caracterizar o tratamento que foi dado ao Senador Pompeu de Sousa e a mim foi o mesmo
que foi dado aos clientes que, através de Se·
nadares, ou talvez até sem recomendação
mais importante, chegam ao Hospital Sarah
Kubitschek.
Ouço o nobre Senador Meira Filho.
O Sr. Meira Filho- Ilustre Senador Jarbas
Passarinho, quero secundar. Estou aqui do
'lado daqueles que já teceram considerações
a respeito do Sarah Kubitschek, as qualificações do Sarah Kubitschek, a projeção do
Sarah Kubitschek, não apenas no Brasil como
no exterior. Mas tenho por mim, Senador,
que parece que isso é resultado de uma coisa
esquisita que existe no Brasil. Quando as pessoas são disciplinadas, quando as pessoas são
organizadas, rígidas, no cUmprimento do seu
dever, fonna-se contra essa pessoa uma campanha. O Dr. Campos da Paz sofreu uma
campanha terrível aqui nesta cidade, inclusive, não digo de toda a classe médica, mas
de vários profissionais da medicina. Chama·
• vam-no até de ditador. Acho que isso é resul-

tado de uma campanha negativa daqueles que
<tCham _que ser disciplinado, ser rígido no
-cumprimento do seu dever, ser organizado,
ser JUsto, ser humano é ser ditador. É um
pouco difíCil a gente camiriha! p-or esses- caminhos. Mas quero parabenizar a V. Ex• que,
em tão boa hora, faz sentir no Senado Federal
qlie se pratica, se isso acontecer, uma injustiça clamorosa com o Sarah Kubitschel.

__ {l SR. JARBAS PASSARINHO- Muito
obrigado, Senador_Meira F~lho.
Concluindo, Sr. Presidente, eu não lobrigo
aqui neste plenário o Líder do Governo, mas
acho que existem Vices-Líderes do Governo,
oficialmente reconhecidos ou pelo menos ofi·
ciosamente admitidos, os quais pediria que
levassem esses testemunhos, como respon·
sáveis pelo Governo que se inicia, a quem
de direito- no caso~ através, talvez, até dos
_as_sessores parlamentares que freqüentam esta Casa- que levem esta palavra que praticamente aqui foi secundada e, conseqüentemente, fortalecida pelos apartes que recebi,
ao novo Ministro da Saúde, o jovem Dr. Alceni Guerra.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas)

Durante o discurso do Sr. Jarbas Passarinho, o Sr. Pompeu de Sousa, ~ Secretário, deiXO. a cadeira da presid€ncia, que
é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, Su----plente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Jarbas Passarinho, o Sr. Nabor lt!nior, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presid€ncia, que é ocupada pelo Sr. Pompeu de
Sousa, 3~ Secretário.

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

O SR. ALBANO FRANCO (PRN -

SE.

Pr:onuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil decidiu fazer
de form-a organizada o que muitos países fize·
ram por hiperinflação ou por guerra. Essa
é a missão do Plano "Brasil Novo". Estamos
num verdadeiro estado de guerra contra a
inflação, a corrupção e o desmando. As palavras de ordem são austeridade, sacriffcio e
calma.
O País nãO sObreviveria à-desordem económica dos últimos meses. A inflação meteórica
inviabilizava a empresa. O sistema, de preços,
ruíra. A praga da especulação dominava os
espíritos e tornava ingênuo produzir. Uma
verdadeira alucinação. As mercadorias começavam a faltar. A corrosão da moeda caminhava a passos largos. A desvalorização já
era contada em horas. Nos bancos, via-se o
público trocando papéis por papéis. TUdo
ameaçava virar pó de um momento para o
outro. Aí, então, teríamos a recessão das Hiperinflações: O Desemprego em massa dentro de uma economia desorganizada,. pondo
em risco_ a ordem social e o regime político.
Nas últimas 125 horas, a Nação passou por
uma mudança radical que segurou o carrô
que estava pronto para cair num despenha-
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deiro sem volta. A hemorragia foi estancada.
A vida foi salva.
Foi uma operação traumáficit-. Mas o povo
já vê resul_tad_os._ Os preços ba-ixã.m. -Os hábi·
tos começam a mudar. O consumismo e o
exibicionismo forã.D!_ c{mtidos. E nem podiam
continuar num País marcado pela pobreza
e Peiã miséi-ía. Uma vergonha mundial. Um
verdadeiro insulto a um povo desprotegido.
As reformas são profundas e de longa dura·
ção. Foi uma cirurgia reparadora. O povo
brasileiro está orgulhoso da coragem e do
patriotismo do Presidente Fernando Collor.
Faz tempo que não se tem um Governante
que cumpre o que promete.
O Plano "Brasil Novo" fez uma revolução
-pacífica ao promover simultaneamente a recuperação-moral económica da Nação. Pas·
sando por cima do arcaísmo das esquerdas
e das direitas, o Presidente Collor consertou
o que precisava ser consertado - tudo de
modo prático, direto e firme.

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. Ex'
um áparte?
-

O SR. ALBANO FRANCO -

Pois não.

Ouço, com muito prazer, o aparte_ de V.
nobre Senador D!Valckl Suruagy.

Ex~,

O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador
Albano Franco, desculpe-me por interromper V. Ex~ no início do seu magnífico discur·
so. V. Er fez uma afirmativa que lamento
discordar. Todos nós, Senadores e toda a
classe política brasileira, e, por que não dizer,
·todo o povo deste País, nos rerordamos muito
bem de que Sua Excelência o Senhor Presi·
dente da República usou como arma de campanha a defesa intransigente da Caderneta
de Poupança e, inclusive, Sua Excelência fez
severas críticas ao seu oponente, o Sr. Depu·
tado Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que
o Deputado estava ameaÇando retirar os recursos da Caderneta de Poupança, quando
Sua Excelência não merece essa afirmativa
que V. Ex• acaba de fazer, quando diz que
Sua Excelência cumpriu o programa de campanha. Pelo contrário, Sua Excelência desrespeitou a íínica instituição de crédito que
tinha a cQnfiança do povo brasileiro, que era
a Caderneta de Poupança. Gostaria de fazer
-,só esse reparo ao magnffico pronunciainento
de V. Ex~
O SR. ALBANO FRANCO- Com respeito ao nobre Senador Divaldo Suruagy, quero,
também, informar a V. Ex~ que mais adiante,
no nosso pronunciamento, abordaremos e
enforcaremos este assunto, matéria sobre a
qual V. Ex" se referiu.
O Sr. Afonso -Sancho ---Permite V. EX"
um aparte?
_

O SR. ALBANO FRANCO- Ouço V. fur
com muito prazer, nobre Senador Afonso
Sancho.
O Sr. Afonso Sancho- Desejo congratular-me com V. Ex~ por este brilhante pronun·
ciamento nesta Casa, hoje. Qtieio -também
discordar do pensamento do meu estimado ,
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bou o tempo em que poucos pagavam muito.
Haveremos de chegar ao tempo em que todos
pagam pouco.
Nada mais oportuno. Para se construir uma
Nação democrática, a obediéncia moral é _abje,· com a liberação de várias cOiitas dessa
solutamente essencial. Este País não podia
continuar como um reduto mundial da esper~
Il!esma caderneta de poupança, para poder
atender essas necessidades iniciais. Fala-se
teza e da sonegação deslavada. Chega! Parabéns, Presidentet Há muito tempo que o povo
em confisco. Ainda hoje se encontra uth parecer do Procurador-Geral da República,-onde
brasileiro ~spe~a por isso.
Outra Medida Provisória - a 159 - pasele diz o que é confisco, qual a figura que
sou a exigir dos servidores o respeito pelo
significa confisco. Então, acho que esta histópúblico, o zelo pelo serviço. A diligência,
ria de dizer que o Presidente falou, na campaaaSSiduidade, a produtividade, a observação
nha, que não iria tocar na Caderneta de pOuda hierarquia. E triste precisar colocar na
pança foi uma maneira de tranqUilizar a Nação naquele momento. Essas providências
lei o que é regra de urbanidade e civilidade.
Este País estava tornando-se uma república
que foram tomadas são profundamente ne~
de ninguém. Para ser simétrico, o Plano
cessáriaS. O mu_ndo inteiro está de olhos hoje
no Brasil, porque ainda não tinham visto um _ "-Brasil_Novo" estende o mesmo rigor aos
prodUtores e comerciantes. Se há_ repaios a
Presidente da República com tanta coragem
fazer quanto à sua dureza, nada se pode cone com um plano tão engenhoso, conseguir
trapor ao seu espírito de moralização. A efisaneãr a situação que o País estava atraves·
ciéncia produtiva depende da e_stimulação-....da
sando. De forma que devemos ter um pouco
criatividade e da garantia de regras de concorM
de. paciência e não nos devemos apegar a
rência uni:versais para a livre iniciativa.
filigranas para combater um plano como esse.
E falo de cátedra, porque talvez eu tenha
O Sr. João Menezes -Senador Albano
sido um dos grandes prejudicados. Mas, aci·
Franco, V. Ex• me permite um aparte?
ma de tudo, está a Nação. Ainda ontem esti~
ve, â tard~, no Estado de São Paulo. As pes~
O SR. ALBANO FRANCO - Com muito
soas com as quais conversei apoiavam plenaprazer, nobre Senador João Ment;zes.
mente o Plano. As lojas estavam ,Çheias de
O Sr. João Menezes - Senador Albano
remarcação. Produtos que estavam sendo
Franco, V. Ex•, que é a grãncfe voz das clasSes
vendidos a dois mil e tantos cruzados estavam
produtOras, faz muito bem ao trazer esta exagora por trezentos e oitenta! De uma maposição, com o exame detalhado das Medidas
neira geral, o custo de vida já caiu 47%, con'que-o Presidente tem apresentado. Ninguém
forme· as estatfsticas. Então, devemos ser
pode negar a situação difícil em que nos en~
mais razoáveis; devemos aceitar as coisas com
contrávamos. Estávamos camin_hando para
uma certa naturalidade e ter paciência! Um
uma convulsão social, um destempero social
plano desse não poderia estar resolvido dende toda ordem. As pessoas que trabalhavam
tro de sete ou oito dias. Esse plano não é
bem, corretamente, estavam até se sentindo
de concreto armado! Esse plano será adequa~
pobres, miseráveis diante dos outros que endo de acordo com as ne·cessidades do País.
riqueceram sem trabãlho e sem escolher méPor isso, Senador Albano Franco, desejo patodos. Era só se ir num lugar maior, num
rabenizar-me com V. Ex~, especialmente porrestaurante, que se sentia pobre e humilhado,
que V. EX" tem uma responsabilidade muito
grande: é Presidente da maior_ Confederaç~C« porque não se podia estar gastando o que
o grupO de privilegiados e inescrupulososgas~acional, do mundo empresarial brasileiro.
tavam. Acho, então, que o Plano do PresiEram essas as palavras que eu desejava profe~
dente agora tem que ser tudo ou na.da. Acho
rir neste momento, Senador Albano Franco.
que Sua Excelência tem ·que manter esse Pia~
no integialmente e não tirar nem acrescentar
O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senanenhumá virgula. Essa é a necessidade naciodor Afonso Sancho, agradeço pelo aparte de
nal, é o choque que chegou na sua totalidade.
V~ Er. São observações lúcidas e oportunas
Não devemos estar procurando crl§r díficuias de V. EX1'. É mister destacar e ressaltar
dades ou modificações. Sua Excelência é que
o que V. Ex~ reafirmou nO seti apã:tte:·'que
tem a máquina na mão, que fez esse Plano
apesar de ser um c!.os prejudicados, está ten.que revolucionou o País - nínguém pode
do, e sempre teve, o espírito público necesnegar que revolucionou o Pafs --Sua ExcesáriO- para, juntos, ajudarmos o Brasil a sair
lência é que pode saber da necessidade de
desta crise.
se fazer alguma pequena modificação ou não.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, continuo.
A nós cabe a responsabilidade, neste momenDentre tantos pontos fundamentais, a reto, de apoiar integralmente, apoiar no todo
cuperação da moralidade pública é o fiais
esse progf?Iila que foi lançado, chamado
fundamental de todos. O exemplo dos Gover"Brasil Novo". Multo obrigado a V. EX'"
nantes é fundamental na formação dos valaM
O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senares básicos de uma sociedade. A intensidade,
a certeza e a presteza da pena são essenciais
dor João Menezes, as palavra de V.- Ex~ vêm
valorizar o nosso pronunciamento na manhã
para elevar o custo da contravenção. Só podede hoje no Senado Federal, principalmente
mos aplaudir a Medida Provisória iJ.'i 156 que
estabelece um rigor de conduta para todos
quando V. Ex' reconheCe a coerência, a densidade das medidas do Presidente Collor e,
os cidadãos perante a fazenda pública. Aca-

amigo, Senador Divaldo Suruagy, de· que o
Presidente acabou com a caderneta de poupança. Não é nada disso. O Presidente tomou
uma providência saneadora e está adquando
esta providência, conforme se anuncia, já ho-

principalmente, a necessidade de todos nós
contribuinnos, porque o que está em jogo
é o. futuro do BrasiL
Sr: Presidente, Srs. Senadores, prossigo:
a penalizar a formação de trustes e cartéis
a medida provisória 153 coloca o Brasil no
nível das nações que venceram por terem estabelecido tais controle há mais de um século.
Certamente, as ações mais valiosas para
o povo brasileiro são as que deram o golpe
de morte na indecente ciranda financeira. CoM
mo Senador da República e empresário, gastei grande parte de minhas energias comba·
tendo aquele cassino imoral que premiava
quem não trabalhava.
Em 24- de março de 1988, desta tribuna,
como constituinte e Presidente da Confederação Nacional da Indústria, cobrei do Presidente Sarney "Um programa de estabilização
económica para ser executado nos dois anos
que acabara de ganhar". E frisei bem: ''Nós,
da indUstria; queremos produzir, gerar empregos, exportar e abastecer nosso mercado
interno. Queremos uma diretiz firme para
a economia. Queremos alguma coiSa que defina o nosso norte. E também a trajetóría
para chegar lá. Queremos saber como serão
distríbuidos os sacrifícios. O resto nós faremos. Monte o programa, mostre-nos sua lógi·
ca, incorpore nossas sugestões e tenha certeza
de que daf em diante a tarefa será nossa".

O Sr. Odacir Soares - Permite V. Ext um
aparte, nobre Senador?
O SR. ALBANO FRANCO - Com muito
prazer, Senador Odacir Soares.
O Sr. Odacii- Soares- Queria congratuI!Jr-me com V. Ex• pelo brilhante discurso
que faz nesta manhã, analisando de forma
ampla, geral e, também, especificamente, as
linhas mestras do Plano de Estabilização Eco~
nômico~Financeira do Governo Collor de
Mello. V. Eit apenas precisa da nossa aprovação nesta Casa às suas palavras e, conseqüentemente ao Plano de Governo, porque já te~
mos hoje, da Nação inteira, praticamente o
"aprovo" recolhido, não apenas nas manifestações dos setores intelectuais da área económica, mãs, sObretudo, da própria opinião pública do País, índices esses levantados em vá~
rias pesquisas de opinião realizadas por di ver·
sos veículos de comunicação social do Pais.
Indiscutivelmente o Plano,é de_ uma audácia
excepcional, mas concomitaO.temente, é de
uma inteligência, de um acerto, que não con-seguiu encontrar opositores que o destruís·
.sem. Vozes, as mais variadas da economia
brasileira, da esquerda e da direita, incJusjve
já em diversas ocasiões o próprio Deputado
César Mã.ia-, qu-e é o pontífice máximo da
economia do PDT, manifestouMse favoravel-.
mente ao Plano e, ontem, em matéria publicada, ·salvo engano, no Jornal do Brasilt S.
Ex• admitiu. ser o seu au.tor intelectual por
ter, segundO ele, em 1989, levado ao Pres.i~
dente Sarney aquele elenco de medidas que
terminou não sendo adotadas pelo ÇJoverno
e gue, agora, o Governo Collor c-onsegue encilminhar ao Congresso Nacional, represenM.
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tado por diversas medidas provisóriã.s e decretos. o- Plano, do ponto de vista técnico,
u quem vai afirmar isso-; são- as vozes variadas
da sociedade brasileira que assim já o fizeram. O Plano colocou instrumentos à sua própria disposição para sua execução, sintetizado no volume do dinheiro colocado à disposição da sociedade, o que representa a essência da medida porque está exatamente na

contenção dos preços e na-valorização da

o Caminho adequado para se fortalecer a econoinia e para se zerar a inflação, esta, sim,
a piinciPal adVersáfí.ã da so_ciedade brasíleira
e reSponSável, também, pela marginalização
de" circa de 80% da nossa população, que,
segundo estudos realizados pelo sociólogo
Hélio Jaguaribe;, vive em estado de pobreza
e miséria absoluta. De modo que eu queria,
depois deste longo aparte, congratular-me
com V. Ex• que tem todas as condições para
realizar esta análise, pela importância da função que- àerce na Presidência da Confederação Nacional da Indústria e, t~mbém, pela
imPortância da sua presença no cenário político-do País, Senador d3: República que é.

moeda. Apesar de correções que pretendem
fazer certos setores da Oposição, todas elas
localizadas mais no aspecto eleitoreiro do que
propriamente na essência social do Plano, o
próprio Governo Collor promete nesta ma·
nhã- talvez já o esteja fazendo- corrigir,
relativamente à questão das cadernetas de
O SR. ALBANO FRANCO- Nobre- Senapoupança, aos saques_ para o pagamento das
dor Odacir Soares, agradeço pelo magnífi~
folhas dos trabalhadores e a outras matérias
_aparte de V. Ex~ em apoiamento às nossas
correlatas de menor importância técnico-ecoPalavras na manhã de hoje, aqui Ro Senado
nómica, mas, de grande importância social.
Federal, principalmente o enfoque dado por
Neste_ momento, depois de ter o Governo
V. Ex~, quando refere que o Plano é tecnicalevantado o volume de recursos que estavam
mente perfeito e coii.SiSte-nte, como, também,
colocados na dívida pública e de ter especio seu sucesso estará consubstanciado na sua
ficado também os percentuais necessários paadmiriísfráção. V. Ex• teve a bondade de reara o aquecimento da economia, o Plano está
firiiiar o que o Presidente deverá estar fazen.:sendo corrigido sob esses aspectos que nós
do em poucos minutOs: ajustes necessários,
consideraríamos eminentemente sociais.
sem alterar a sua estrutura e o seu arcabouço,
Mas, do ponto de vista constitucional, quanverificando os problemas que estão surgindo,
do se fala que os limites estabelecidos para
a partir da sua elaboração.
a caderneta de poupança representam um
- -O Sr; Odacir Soares-Permita-me V. Ex~.
empréstimo compuls.ório, isso chega a ser até
nobre Senador Albano Franco, uma ligeira
primário, pOrque tOdo jurista sabe que qualintervenção, para levar ao seu conhecimento
quer tipo de empréstimo - e isso está confiuma informação que, talvez, já esteja ultragurado no Código -Civil - implica tradição
passada, (Assentimento do orador) Anteonde transferência do bem da mão do mutuário,
tem - deveria ter feitO isso ontem, não o
para a mão daquele que faz o empréstimo.
fiz porQue terminei não me comunicando
No caso da caderneta de poupança, isso não
mais com o Senador Carlos Chiarelli - , por
ac_onteceu. A titularidade das cadernetas de
exemplo, tratamos desse problema da extinpoupança permanecem com aquelas mesmas
ção da CAPES - Comissão de Aperfeiçoa· pessoas de antes do Plano. De modo que,
mento do Pessoal do_ Ensino Superior - que
alegar-se que o Governo não poderia estabeterminou sendo" incluída dentro das instituilecer crimes novos·ou penas-c-om relação a
ções extintas pelo Governo, S. Ex~ me afirmadelito na área económica, é uma discussão
va que o_ Governo, através do Ministério da
jurídica infindável e que se desmente por uma
Educação, iria restabelecer a CAPES, atendecisão do ano passado do Supremo Tribunal
dendo às reclamações da comunidade cientíFederal quando, analisando um recurso que
fica brasileira e dos cerca de vinte mil bolsisfoi interposto contra uma medida provisória
do Governo Sarney, qUe criava novos crimes -tas brasileiros, no exterior, e, dentro do País,
que realizam seus cursos de graduação, de
..e estabelecia novas penas, cons1derou impromestrado, de pps-graduação e de doutorado
Cecient.e a(Juele r-ecurso, mantendo a essê.ncia
à custa de recursos recebidos do Governo.
daquela medida provisória do Governo SarDe modo que, neste momento, o Senador
ney. De modo que, em linhas gerais, do ponto
CarloS Chiarelli, Ministro da Educação, já
de vista económico, toda a sociedade sabe
te-ve oportunidade de restabelecer a CAPES,
_que o Plano deu certo, está dando certo. A
assegurando o acesso a essas bolsas por miiõfiâ.ção eStá baixando, os comerciantes e os
lhares de estudantes, no exterior, e no Brasil.
empresários estão se encarregando de baixar
os seus próprios preç·os, estabeleceildo uma
O SR. ALBANO FRANCO- AgradeÇo
cadeia de baixa total. Vi na televisáo, ontem. -- -ii 1ii!ormaç3o de V. Ex•, nobre Senador Oda·industriais dizendo que estavam baixand:o os
cir Soares, acerca, inclusive, da CAPES,
quando o Ministro Carlos Chiarelli teve a
seus preços, que estavam negociando com
oport.unidade de confirmar o reStabelecimenos seus fornecedores também a baixa de preços, estabelecendo uma cadeia em que a moeto de um órgão que é realmente muito imporda se fortalece e em que a população passa
tante, principalmente na questão das bolsas
a ter aCesso a bêns essencias, rião apenas à . para -as universidades.
produção, como também à própria sobreviO Sr~ -Jamil Haddad ---Nobre Senador,
vência da sociedade. De modo que, discupermite V. Ex' um aparte?
tir-se, neste l:nomento, aspectos secundários
O SR:~ ALBANO FRANCO - Com .;uito
do Planó, a pretexto de se fazer oposição,
prazer, nobre Senador Jamil Haddad. ·
por se fazer ~posição, parece-me não ser esse
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O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador Aibano Franco, eu, do fundo do meu coração,
como brasileiro, espero que ess~ plano dê
cert_o- torço para qu_e dê certo. Mas ontem
rece_bi de São Pauto dado extremamente
preocupante, e ouvi, inclusive, declaração de
V. Ex•, de que~ situação das peque_nas, médias e microempresas é extremamen.te grave
neste momento. As informações que recebi
são+ de que há em São Paulo um percentual
mm to. elevado das peque!laS, média$ e .microempresas que se encmuram, praticamente, em situação falimentar. Sabemos qUe essas empresas dão emprego à grande massa
-da flopulação brasileira. A Itália chegou ao
ponto em que chegou, em razão das pequenas, médias e microempresas e dessa economia informal, por assim dizer. Mas sou ..daqueles que acham que há uma euforia exagerada dentro desta Casa. Num determinado
momento do Plano Cruzado, se o Senhor Presidente José Sarney concorresse com Jesus
Cristo,_ Jesus Cristo seria massacrado. O
apoio da população brasileira, aparentemente, era de 100%. Mas, infelizmente, aquele
- plano se_ transformou eiil estelionato i::Idtoral. O que nós queremos, dizer, é que, se
modificações estão sendo feitas, se. deve à
atuaçãodoS parlamentares q~e têm feito críticas a determinados aspectos sociais qUe não
estavam embutidos nessas medidas provisórias._ O Poder Legislativo tem esse poder·
c_onstitucional, que há de ser_ respeitado pelo
Senl;Lor Presidente da República,_que tem todo o direito, uma vez eleito democraticamente, de apresentar o seu projeto económico.
E nós temos, constitucionalmente todo o direito, sem demagogia, de apresentar as nos~as emendas, procurando melhorar esse_ projeto. E,u me f)reocupo com essa euforia exa-.
gerada. E quero dizer a V. Ex'., por exemplo,
que ontem vi na _televisão algo preocupante:
a venda de cofres particulares no Rio de Ja- ·
neiro aumentou brutalmente, em razão da
. _falta de_ confiança 1,10 sist~ma mone;tário neste
momento. No regime capitalista todos tinham confiança, seu dinfiéiro estava depositado, passava-se um cheque, ia-se ao banco
e retirava-se o dinheiro. A partir desta~ medidas a desconfiança. passou a impenir, ninguém sabe o que vai acontece~ com o seu
dinheiro amanhã, ninguéin sabe o que acofitecerá amanhã em razão desse fato; infelizmente, digo eU, quase todos aqueles que receberam os seus vencimentos, neste momento
estão retirando o· dinheiro dos bancos para
levar para casa. Esta é uma realidade e o
Governo que atente para isso, que é flagrante, é um fato do cotidianO, iipós a implantaçã~
·sas medidas. Mas digo a V."Ex' que a posição
do Partido Socialista Brasileiro- e lerei posteriormente a nota do meu Partido- é contra
privatizações- ou extermínio de detemiinadas
empresas. Nós queremos discutir caso a caso
_e_.cito, especificãinente, a Petromisa, no seu
Estado natal, que é a'grande e a única produtora de potássio em nosso País. O fechamento
daqu~la empresa pode causar um caos ~conô
mico ao Estado de Sergipe. SeriaD;J. es~s os
problemas, nobre Senador, que quando os
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levantamos não é pelo fato de sermos Opo-

sição raivosa. Estamos, aqui, querendo o
bem de nosso País, mas já vimoS esse filme
e, agora, estamos vendo o filme nu111a dimensão talvez muito maior do que já o vimos
anteriormente. Há, na realidade, um confisco
salarial~ há um confisco das poupanças e não
se discute quem é o especulador e quem é

o poupador. Nobre Senador, acho que V.
Ex• tem toda razão, V. Ex' se preocupa com
o futuro deste País, V. Ex• faz um apelo aos
seus companheiros da indústria, no sentido,
de que há necessidade, inclusive, de que não
sejam demitidos em massa os empregados
da construção civil e de outros setores extremamente básicos neste País. V. Ex• faz um
discurso dentro da sua tónica, com conteúdo
político e apenaS~ neste-inomento, faço um
apelo no sentido de que todos nós desejamos
o pleno êxito desse Plano, mas que não tenhamos essa euforia exagerada que tenho visto,
infelizmente, dentro deste plenário. Companheiros nossos, praticamente têm pedido
apartes até para minuto de silêncio, (risos)
por quererem mostrar serviço ao Governo
e ·se projetarem, aí sim, eleitoralmente, politicamente, junto ao Presidente da República.
Muito grato a V. Ex•
O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Sena·
dor Jamil Haddad, conheço o patriotismo de
V. Ex" Ouvi; coÕJ. atenção, as palãvras sérias
de V. Ex~ nesse aparte. Quero, também, explicar a V. EX" no que tange às preocupaçóes
das empresas brasileiras, inclusive e especialmente às pequenas e micro, é ·que, ontem
mesmo, estivemos com'Sua Excelência, o
Presidente fernando Collor, para dar algumas
sugestões através da imaginação e da criatividade, principalmente" daquelas pequenas e
,micro que não sacãndo ou não tendo necessidade de utilizarem os 500 mil cruzeiros para
pagamento de suas folhas, o saldo correspondente dentro desses 500 riiil cruzeiros íossem
utilizados para capital de giro.
Quero, também, informar a V. Ex', Senador Jamil Haddad, que, ontem, fomos também fazer um apelo ao Presidente da República - e ele ficou de conversar ontem mesmo com a Ministra Zélia Cardoso de Mello
no sentido de autorizar a ultrapassagem do
teto que fícou fixado em trêS milhões, para
pagamento das folhas, porque salário é sagrado em todos os sentidos: no sentido ·da responsabilidade social e inclusive da geração
de riqueza para o País. Este foi ci'nássó aj>efo,
ontem, ao Presidente da República, pessoa!M
mente. Estamos, realmente, esperançosos de
que, até a próxima segunda-feira, essa questão dos recursos para pagamento de folhas
de salários seja corrigida.
Acho, como disse há pouco, respondendo
ao aparte do Senador Odacir Soares, que o
Plano tecnicamente é perfeiro, mas a administração e, especialmente, a dosagem é que
vai fazê~lo frutificar e dar Certo. Hoje, não
tenho dúvida disso, como, também, quero
dizer a V. Ex', Senador Jamil Hãddãd~ que
quanto ã questão da Petromisa, que é vital
para -o futuro de _Sergipe, tanto que toda a

baricada Federal do meu Estado, com assento
no Senado e na Câmara, já fez uma emenda
no sentido de que passe para o Petróleo Brasileiro S.A, a questão da jazida e da usina,
porque V. Ex• sabe que a única jazida de
potássio, em funcionamento no Hemisfério
Sul, é a de Sergipe. O Brasil importa hoje
dois mílhões de toneladas de potássio, e essa
fábrica, com os mineradores que estão chegando por coincidência nos próximos 25 dias,
vai produzir- quinhentas mil toneladas ano.
Daqui a inStantes, eSfãi:emos novamente no
Palácio do Planalto, em companhia do Govenl,ador do_ me_u_ Esl3d.o, para conversar a
respeito do problema do funcionamento e da
sobrevivência da Petromisa no meu Estado.
- 0- Sr. Ronan Tito -- Permite V.
aparte?

Ex~

um

O SR. ALBANO FRANCO - Ouço, com
muito prazer, o aparte do nobre Senador RonanTito, Lfder do PMDB nesta Casa.
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Albano Franco, o-meu aparte vãi mais ou menos
na direção do aparte do Senador Jamil Haddad. Nós todos- vou falar o óbvio um pouquinho aqui - , queremos o bem deste Pafs,
todos somos patriotas e__ acho que ninguém
aqui qtie"r aisputai quem é mais do que o
outro. Também não temos aqui um dosador
de civísiri.o,~mas, acredito que todos o são
igualmente e têm o seu_ fervor cívico. Sabe
V. EX" que, pelo Regimento Interno, cabe
ao maior Partido indicar os relatores. Fizemos uma reunião, repito, para que pudéssemos- criãi coitdiç-Oes fim de que os relatores haurissem da Bancada a orientação que
teriain diant~ do chamadç Pacote Collor, DeM
Vó ij_í:z;e.: _a _y__, Ex~ que foram três horas e
15 minu_tos de reunião, onde falaram 32 oradores e nenhum, repito, nenhum dos oradores disse que deveria estourar o Plano Collor.
Todos estamos cuidadosos para que o Plano
estabelecido pelo Presidente Collor dê certo.
Não poderia ser de outra maneira. Não vamos entrar numa canoa e furá-la para que
ela afunde. Essa canoa chama-se Brasil e todos estamos dentro dela. Agora, temos que
evitar alguns excessos. O açodamento para
cair no colo do Presidente é perigoso. Prestar
rituito serviçO_-neste-rilóménto pode ser prejuâicial ao Plano-:- HoUve uma época, Sr. Senador, em que o fero Staõ.islaW Ponte Preta
disse: "Está instalacjo o "febeapá", cuidado,
muito cuid3dó, porque agora: a redentora está
funcionando e cuidado cóm os pasmados."
Tenho medo de que, neste momento, se crie
outra figura: a do salvador a dos açodados.
Vamos mais devagar, eu sou, do sertão, e
lá no sertão é aos poucos que o escuro fica
claro. Vamos analisar devaga·r o projeto. Eu
diria para v. Ex• que -,csegurança- de qUe
esse projeto ·pode dar certo é o Congresso
Nacional. A contribuição do Congresso Nacional será na execução deste Plano, corrigindo as corrur~elas, os erros, as pequenas
dificuldades e as dosagens, porque não vamOs, aqui, exagerar as dificuldades do Brasil
e dizer que era o caos total e que, de repente,

a
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· veio o salvador. O Brasil, Sr. ·senador Albano
o, Presidente da Confederação Nacional da
Indústria, é a terceira balança de exportação
e importação do mundo; o Brasil não tinha
des_empregados, o Brasil tinha o seu PIB perto dos quatrocentos bilhões de dólares. Tínhamos uma inflação galopante e isso é verdade, tínhamo-s qae coibi-la. V. Ex~ deve ser
testemunha do esforço que fizemos aqui no
Congresso Nacional para criar uma comissão
a fim de con~er o ímpeto da inflação. Então,
veja bem. Tenho, também, convicção de que
a execução deste Plano coíbe e acaba com
o déficit público ainda este ano. Mas, cuidado
com a dosagem, pois o remédio pode ser forte
demais e matar o doente. A figura das "torneiras" pode parecer a V. Ex• uma figura
extraordinária; fica o reservatório d'água
cheio e o Presidente com as torneiras na mão._
Mas, já disse o Deputado Delfim Netto que
a figura melhor é a do "burro". O "hu!ro"
é a inflação que, puxada de uma vez, a sua
cabeça estará dentro de casa. Mas, depois
de puxada a corda para trás, pode ser que
o "burro" não dê a marcha ã ré. Essa figura
me parece correta, porque, se por demais
se enxuga a base monetária, pode secá-la,
e depois a irrigação da base monetária demora algum tempo ao crescimento._ Sabe V. E~
muito bem, até melhor do que eu, porque
_é empres~rio - sou modesto, pequeno empresário lá da roça- que, quando se desativa
uma empresa para fazê-la yoltar a funcionar,
é muito difícil. V. Ex• sabe muito bem que
a dosagem neste momento é a coisa mais importante. Também não vamos dizer que ess_e
projeto é extraordinário, fabuloso, porque
a economia é muito burra, ela só tem duas
parcelas, o débito e o haver. Mas, é na dosagem, é no tempo, é no quando, são' nas medidas, que se pode fazer o certo ou o errado.
Ouça, Sr. Senador Albano Franco, tenho
convicção, Sr. Presidente da Confederãção
Nacional da Indústria, que a maior colaboração, repito, que este Congresso pode dar
ao Senhor Presidente da República, e, principalmente ao País, é justamente seguif de perto, fazendo críticas e os aperfeiçoamentos de
que esse pacote precisa. E todo pacote precisa. Desculpe-me, Senador Albano Franco,
não acredito em pacote perfeito, nunca vi
um. Diante dos meus 58 anos de idade nunCa
vi uma medida perfeita, vi concepções boas
e más. Por isso mesmo, nós todos, neste momento, e acho que é um chamamento geral
do Congresso Nacional, vamos colaborar
com o Presidente Collor, principalmente dizendo para Sua Excelência: - Presidente,
esse seu pacote não é perfeito, ele pode ser
aperfeiçoado. E a partir daí, com a nossa
ciítfca, com a nossa vigilância, com o nosso
patriOtismo e o nosso ciVismo podeinos transformar esse pacote em boas medidas. ParabeM
nizo V. Ex~ O Presidente Collór precisa dos
seus opositores e dos seus fiscais, mas, precisa
também dos seus apoiadores. V. Ex~ faz um
bom discurso, mas, ficarei na minha trincheira, não aceitando o que foi dito agora mesmo:
o povo já aprovou. Ora, todos já vimos estudos extraordinários desta onda do povo. O
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Senador Jamil Haddad contou o caso dos cruzados. Sheakespeare, na sua belíssima obra,
Marco Antônio, quando no discurso da escadaria do Senado romano, conta como o povo
pode ir e vir. A nossa obrígação é de representantes do povo, fiscalizar, concordar, discordar, mas, principalmente, emendar para

aperfeiçoar, Agradeço a V.

Ex~

este aparte
que se tornou longo pela necessidade de colocar ~eu ponto de vista.
O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Ronan Tito, o aparte de V. Ex• engrandece o nosso pronunciamento, inclusive entendi a inteligência de V. Ex• ao desenhar

alguns cenários. No entanto, aproveito a
oportunidade para reafirmar a V. Ex•, Senador Ronan Tito e aos demais Senadoú~s aqui
presentes que quanto ã elaboração do Plano,
tecnicamente, não tenho dúvidas da sua perfeição, inclusive, por que isso tenho ouvido
de economistas das várias escolas existentes
no País, economistas de linhas ideológicas
diferentes, e todos reconheCem a consistênCia
do Plano na sua feítura e elaboração.
No entanto, quanto ã dosagem, realmente
V. Ex• nisso tem razão, porque nós, qUedesde o primeiro momento ãpoiamos o Plano,
reconhecíamos que ele era necessário, a fim
de viabilizar o desenvolvimento e, principalmente, fazer justiça social neste País porque,
desta vez, aqueles que mais podiam, pagaram
mais. Realmente, é a primeira vez que acontece isso neste País. QuerO diZer a V, Ex' que o Presidente e
sua equipe económica estão atentos, e Também terão as minhas cobranças no sentido
da dosagem. No último sábado, conseguimos
aquela autorização para o pagamento das folhas de salários e, hoje, a nossa cobrança
é em dois sentidos, Senador Ronan Tito, com
relação ao Plano: é na questão das folhas
de pagamentos de saláriOs e da necessidade,
também, da questão dos descontos de duplicatas.
O Sr. Ronan Tito - Permite V. Ex• outro
aparte?.
OSR. ALBANO FRANCO- Comprazer,
ouço V. Ex•
O Sr. Ronan Tito- Estou Vendo aqui alguns cooperados e alguns Presidentes de cooperativas. O meu Estado é um grande produtor de leite, principalmente. Os produtores
de leite são sempre pequenos e, têm, neste
momento, os seus depósitos e o seu r~cebi
mento congelados. Eles trabalham para pagar a feira, como se diz no seu Estado. Dentro
dessa perfeição que V. Ext insiste, que é na
concepção do projeto, foi fechado o BNCC
-Banco Nacional de Crédito Cooperativo.
· E eles, que têm os seus depósitos nas cooperativas de crédito e as cooperativas de crédito, que têm seus depósitos no BNCC, estão
com as mãos na cabeça, a ver navios. E o
pior é que o pedantismo está instalado. Já
liguei três vezes para o Banco Central.' Infelizmente, este modesto Senador da roça não
recebe a resposta dos pedantes que lá estão

ocupando os cargos importantes neste instante. Por outro lado, quero alertar para mais
uma coisa: estou com medo, nobre Senador,
muito medo, do estado policial que está-se
estabelecendo.
Q SR. ALBANO FRANCO - Quero dizer
a V. E~ que, quanto à questão das cooperativas e qUanto ã questão do leite, na última
reunião da segunda-feira, com as lideranças
empresariais; esse assunto foi ventilado, foi
devidamente anotado, a Ministra Zélia chamou a sUa Assessoria e hoje mesmo deverão
ser anunciadas as providências para- a solução
desses problemas, principalmente porque visa a beneficiar e preservar pequenos produtores de leite.
Ex' que quanto
-Quero, também, dizer a:
à questão do estado policial temos conversado freqüentemente _com o Ministro B-ernardo Cabral e V. Ex' ouvirá, no final do
meu pronunciamento, a questão da liberdade
de negociar, mas acho que todos nós. nessa
hora, quando há sacrifício para todos, precisamos, não só de sacrifício, mas de calma,
porque o SenadOr Jamil Haddad já falou dessa compra de cofres, o que é normal, pois
nas primeiras medidas todos ficam preocupados. mas não tenho dúvidas de que, dentro
de 8 a 10 dias, tudo voltará à normalidade
e a tranqüilidade reinará.

v.

O Sr._Fe~ando Henrique Cardoso- Permite V. Ex~ um aparte?
O Sr-. Cid Sabóia de Carvalho - Permite
Ex~ um apãrte?
O Sr. Meira Filho _, Permite V. Ex~ um
aparte?

V_

O SR. ALBANO FRANCO - Ouço o Se·
nador FeJ;Dando_ Henrique Cardoso, que já
havia pedido um <rparte anteriormente.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso_- Como o Senador Ronan Tito disse que há uma
reunjã,Q do PMDB, a Bancada do PSDB ~am
bém está reunida para discutir as emendas
e peço desculpas aos meus companheiros
a_tr.Qpelá-los no aparte. Senador Albano
Franco, ouvi com atenção partes do_ discurso
de V. Ex• Como sempre, V. Ex• é muito judicioso no "que diz nesta Casa. Quero, em primeiro lugar, dizer que me solidarizo com relação às demandas espe"eíficas da Confederação
Nacional da Indústria sobre a folha de salários. Essa matéfia é importante. Não é fácil
de ser resolvida, porque o limite entre a concessão e a destruição do Plano é algo que
tem de ser ponderado, mas não há dúvida
alguma de que hoje a questão principal, no
Brasil, é a garantia do emprego, porqu_e o
~PLano contém elementoS recessivos. E é preciso que esses elementos recessivos sejam
controlados. Alguém já disse que a difufença
entre uma recessão e uma depressão é muito
ténue.
Sabe-se como se entra num processo de
depressão e, dificilmente, se sabe como se
sai dCie. Portanto, apenas repito o que aqui
foi dito: as questões de gestão desse Plano
são mai~ delicadas do que Propriamente as
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propostas do Plano_ Record_oome de ter ouvido aqui- e no :f?rasil todos disseram- com
respeito aos vários planos passado_s, que eles
eram perfeitos. Recordo-me que o "Plano
Verão" foi considerado pelos economistas
como o melhor de todos, porque se beneficiara das experiências dos planos anteriores
e o ''Plano Verão" fez água antes de chegar
a primavera. Temo esse clima de euforia. Saw
be V. Ex~ que sou defensor do Plano. Sabe
V. Ex~ que não só eu, mas o meu Partido,
achamos que eram necessárias medidas enérgicas e as medidas vão ser apoiadas por nós.
Mas acredito que o Congresso tem que ponderar muito, pois ao apoiar o Plano ele estará
apoiando o Brasil, e para apoiar o Brasil,
ele precisa também considerar a necessidade
de modificar o plano. Devo dizer, com toda
sinceridade, que tenho uma preocupação institucional. Não vejo com bons olhos~ corrida
que ora se estabelece entre Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Não vejo com bo_os
olhos. Lutei durante muitos anos, corno muitos de nós aqui, para que o Congresso Nacional tivesse possibilidade de existir como uma
instituição democrática, com força. Fizemos
uma Cpnstituição nova que nos custou muito.
Agora o Congresso ou exerce a sua força
ou regredimos. Cabe ao Presidente da República exercer a autoridade _dele. É mais do
que um direito: é um dever do Presidente,
mas nós também temos que exercer a nossa.
As negociações têm que ser feitaS no- Congresso Nacional. Essa corrida aos Palácios,
eu as vejo com maus olhos. Não me refiro
a V. Ex~, como Presidente da Confederação
Nacional da Indústria, que_ necessariamente
terá de fazê-lo. Refiro-me às Lideranças políticas, à cordialidade que deve presidir a: relação -entre os Poderes, que não deve s_er confundida com a subserviência aos Poderes. Se
um dos Poderes diz que ele mesmo muda
para atender aos nossos reclamos, ao aceitarmos isso, estamos perdendo a nossa força
política. As modificações terão que ser feítas
neste Congresso. Não são muitas. É possível
reajustar o Plano; mas a responsabilidade
maior hoje não é mais do Presidente da República: é do Congresso. Acredito, Sr. Senador
Albano Franco, que as demandas da Confederação Nacional da Indústria e dos trabalhadores- e há muitas- devem ser analisadas.
Por exemplo, hoje há uma indeterminação
quanto à política salarial. A MifliSfra Zélia
Cardoso de Mello tem boa vontade, e acredito nisso. mas a lei não diz nada._E se. amanhã, a Ministra é outra? Não existe nenhuma
palavra sequer de garantia do salário mínimo
no estilo que-~avia anterim'Ifi"imte: Não há
regras, a não ser a definição s.obre.aumentar-se o salário mínimo a cada três meses.
O CongressO não pode deixar acontecer o
qtie está acontecendo: a substituição de uma
proposta 8.pr0Vãda por nós sobre salário por
uma indefii:tição. Regras têni. que ser feitas,
compatíveis com o Plano, mas regras têm que
ser estabelecidas. Da mesma maneíra, sabe
V. Ex• que o limite de saque de Cr$50.000,00
não foi tomado com base técnica extraordinária. V. Ex• sabe. que o Banco Central n_ã~ _
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a nós, agora, no Congresso, separar o joio
atenderia a vários Srs. SeÍladores que querem
tem a consolidação das contas? O :Barlco Cendo trigo, brecarmos as medidas que tendam
tral não sabe quantas cadernetas de poupança
participar do discurso de V. Ex' que, assim
que seja votada a Ordem do Dia, que é rápitem V. Ex' ou eu próprio, nem onde estão · a desnaturar o Plano, mas realizar as transfor~
mações que o País espera de nós, e V. Ex•
da, V. EX' continue o seu discurso e ouça
os nossos recursos. Nós, no Brasil, criamos
os apartes que estão sendo solicitados. Asnos vai ajudar muito nisso.
o número único do CPF simplesmente para
sim, votaríamos a Ordem do Dia e, depois
inglês ver. Porque o Governo não dispõe dos
ALBANO
FRANCONobre
SenaO
SR.
cruzamentos necessáriOS-para que, a partir
V. EX" continuaria seu pronundamento.
do mesmo CPF, saber qual é a disponibi- dor Fernando Henrique Cardoso, o aparte
do
brilhante
Professor
veio
honrar
o
nosso
O SR. ALBANO FRANCO - Então, terlidade de cada cidadão. Por isso foi feito um
minaria de ler o meu pronunciamento.
teta muito baixo -de 50 mil cruzeiros. Hoje proiitiilciaffieilto e qtfe:rO, aproVeltándo esta
-e eu só vou propor isso- nós temos condi- oportunidade, dizer a V. Ex• e também ao
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr, Presições de criar uma conta única em cruzados Senador Ronan Tito, que mostrou essa preo~
dente, se não fosse a cortina de silêncio que
novos, de tal maneira que a liberação do con- cupação, que nã·o tenho dúvidas, tenho conse faz sobre o Congresso Nacional, V. EX'
junto dessas contas pos-sa· ser aliviada e que, vicção e certeza de que o Excelentíssmo Seteria muita razão, mas tendo em vista o que
nhor Presidente da República, Fernando Cono prazo de 4 a 5 meses, ao invés de 50 mil
se passa na Nação, neste momento, seria mecruzados novos, possa-se.chegar ao limite das llor de Mello, deseja o Congresso como seu
lhor que, ao invés da preocupação com a Or10 mil BTN que sempre foram a garantia parceiro. Quetó dizer também a V. Ex', Se~
dem do Dia, V. EX' tivesse uma preocupação
tradicional da caderneta de poupança. Se nós nado r Fernando Henrique Cardoso, que o
ma:ior com a voz do Senado e com a demonão tomarmos medidas desse tipo, que resta- Plano, como é tecnicamente muito bem elacracia que está ameaçada. Por isso é que eu
borado,
eu
acho
que
não
é
modificar,
é
ajusbeleçam a confiança na poupança, o que vai
gostaria de falar, Sr. Presidente,
tar. Ajustando este Plano, teremos as corre~
ocorrer é que tOdas as pessoas mal recebam
ções
devidas,
inclusive
as
correções
que
vão
os seus recursos, seja de salário, _seja da disO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ponibilidade existente através dilS- medidas surgindo de agora em diante, e não apenas
- O Re~ento votado por V, Ex•, e V.
as
que
sUrgiram
até
hoje.
Tenho
certeza,
porde saque, ou vão ficar debaixo do colchão,
Ex• é o Presidentti da Comissão de Constica, ou vão ser gastos no mercado, imediata- que conheço a predisposição do Presidente
tuição, Justiça e Cidadania, fixa um prazo
Fernando
Collor
de
Mello
e
da
Ministra
Zélia
mente. E isso provoca, isso agrava, agravará
para cada oradorf para que todos possam faCardoso
de
Mello,
inclusive
no
Que
tange
a questão da recessão. Há muíto-o que fazer
lar. O nobre orador, a quem presto a minha
à
política
Salarial,
porque
a
questão
do
piso
constante homenagem, está na tribuna e ulno Plano para: melhorá-lo. E cabe ao Congresso, nesse momento, melhorar o Plano, já foi resguardada. É claro que entendo os
trapassou 30 minutos do seu tempo.
outros
Complementos-neceSsáriOS
e-isto
a
prósem que nos preocupemos muito se o P~esi
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,
pria
política
económica
Vai
faZer;
pois
não
dente quer ou não quer. O qUi-quer o Presimas 20 minutos foram de apartes.
dente está exposto nas medidas provisórias. te_remos, realmente.._ a _tranqüilidade social
neste País sem uma política de emprego e
Temos que fazer a nosssa parte, desde que
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
uma polítíci siúarial justa e adequada, incluseja com o propósito construtivo de manter
- Sim, mas evidentemente que os apartes
a linha essencial do plano, na austeridade, sive para o fortalecimento do nosso próprio
contam no discurso, mas se nós quisermos
mercado interno. Tudo isto quero dizer a V.
na questão relativa ao controle do déficit,
ficar discutindo aqui até õ meio dia ...
na questão relativa ao controle de meios de Ex~, que está sendo examinado com serieO SR. ALBANO FRANCO - Sr. Presi·
pagamento, com muita austeridade, sem ne- dade, e tenho a certeza de que o Congresso
dente, eu queria, ao menos, autorização para
Nacional será o grande parceiro desse Plano,
nhuma demagogia que nos leve a abrir válvulas, mas, sim, com todo o sentido de justiça colaborando e contribuindo para a aprovação - terminar de ler o meu discurso.
do Plano e, também, sugerindo as modifi- . O SR. PRESIDENTE (Nelson CarniúrQ)
que o Congresso tem q_ue ter. Acho, para
cações.
terminar, SenadOr Albano Franco, -qtre essa
~Nobre Sep.ado_r, eu gostaria .que V. Ext
questão instituCional é tão impOrtante quanto
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permí- _permitisse a votação da Ordem do Dia, que
a questão econômica. A económica está bem
te-me V. Ex~ um aparte?
é rápida e não deve haver or<~:dores, e depois,
encaminhada; a institucional, começo a teV. Ex• continuaria o seu discurso. O que é
oSr.
Málio
Maia
Pennite-me
V.
Ex'
mer de que esteja mal encaminhada e que
indispensável é aprovar a Ordem do Dia, ho·
um aparte?
possamos regredir a um tempo em que o Conje.
gresso torne-se uma Casa para autenticar deO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O SJI.. ALBANO FRANCO - Tendo em
cisões já tomadas. E mais, se o Seiihor Presi- - Nobre Senador Albano Franco, V, Ex:•
vista essa sugestão de V. EX' eu terei.que
dente da República enviar, como já aContejá ultrapassou em 30 rriinutos o. seu tempo.
terminar a leitur'a do meu pronunciamento
ceu no Governo Sarney, uma série de mediPeço que V. Ex' não_ conceda mais apartes,
e após a Ordem do Dia, voltaremos aos apardas provisórias e governar através delas, aca~
porque temos que votar imediatamente o prites, se V, Ex~ achar conveniente.
bou o __bicameralismo e acabou a democracia.
meiro Projeto da Ordem_ do Dia, e é com
Não teremos tempo de mais nada a não s~r
pesar que faço este apelo a V. Ex• já que
'O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
fazer comissões para aprovar o qUe o Execunum_erosos Srs. Senadores tàrriarri a sua con- -Mas após terminar o seu pronunciamento
tivo já nos ·enviara. Neste caso, eu temeria
tribuição ao seu discurso. Mas, temos que
não terá como conceder apartes.
que, na prática,_ Sua Ex~elência esvaziasse
votar, hoje, os_itens constantes da Ordem
o Congresso. Tenho certeza de que não é
O SR. ALBANO FRANCO - Sr. Presi·
do Dia que está aí, e o primeirO projeto é
esta a idéia do Senhor Presidente da Repú.dente e Srs. Senadores, vou concluir. Nada
exatamente o das inelegibilidades.
blica, mas tenho certeza de- que se nós, Senafoi feito. Mas agora, o programa veio. Como
O SR. ALBANO FRANCO - Sr. Presidores e Deputados, não soubermos atua_r com
uma lógica explícita. Dura, mas explícita. Sua
dente,
é
com_
tristeza
que
eu
cumprirei
as
prioridade máxima é debelar a inflação. Aca~
firmeza e tranqüilidade, estaremos renundeterminações de V, Ex•, porque eu teria o bou a ciranda. Os que insistirem Da especu..::
ciando nossos poderes,. Sabem V. ex~· que
praz_er de ouyir vários _Srs. Senadores que
tenho estima pessoal pelo Senhor Presidente
lação terão de pagar um elevadíssimo preço
já fie haviam solic~tad()_ () aparte, como o
da República; não tenho nenhum problema
por isso. Instituído pelas medidas provisórias
Sr. Senador Jarbas Passarinho, como o Sr.
com Sua Excelência, com quem mantenho
160 e 162. Outro golpe mortal foi dado aos
Senador Meira Fílho e o Sr. Senador Cid
a maior cordialidade. Não creíO que este seja
espertos e contraventores em geral, que dora-.
Sabóia de Carvalho.
wn problema de Sua Excelência, é problema
vante terão de obedecer a medida 165, cq!pnosso. Não se trata de problema de politicando seu nome nos ch~ques e títulos que
O SR. PlU:SIDENTE(Nelson Carneiro)emitirem.
-~lha, mas de problema institucional. Cabe
Eu permito, é _utn pouco anti=-regimental, mas

.-
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A inteligência da Ministra Zélia Cardoso
de Mello e do Presidente do Banco Cent:ra.I,

Ibrahim EriS, criou um. plano que acabou com
a leviana jogatina. Mais do que isso, as fortunas acumuladas foram afastadas da circulação
por 18 meses. Aqui a audácia do Presidente

Collor entrará para a história. A medida provisória n~" 168 trocou a moeda. Quem tinha
cruzados continua tendo cruzados. Não hou-

ve confisco de nada! Nem mesmo empréstimo! Seus titulares podem usar os cruzados
para pagar contas passadas ou para comprar
cruzeiros. Preservou-se, assim, a propriedade
desses ativos.

Estamos realmente diante de um Brasil
Novo. O plano extirpOU o mal Pela raiz. Muitos se queix~un· que tiveram restringido o seu

consumo imediato. Mas esta é a hora de compreensão.
Temos um plano bem elaborado e consistente, reconhecido por economistas das mais
variadas orientações. Nossa missão aqui no
Congresso é aperfeiçoá-lo sem macular sua
lógica. Tenho três propostas a fazer: uma para o imediato, outra para o curto prazo, e
a terceira para o médio prazo.
i) É asfixiante a slfuação dos empresários
que não podem pagar salários. Mais asfixiante ainda é a situação de seus empregados.
Os administradores do Plano precisam agir
instantaneamente tirando_ da frente todos os
obstáculos nessa área. Afiq.al, não é justo
que se force_ os empresários a pagar jufos
por cruzeiros quando eles dispõem de cruzados. O Plano não pode tratar de modo igual
pessoas diferentes, igualando o produtorpoupador ao especulador-sonegador. Tenho
certeza que o Presidente Collor autorizará
a liberação dos cruzados para pagar os salários em cruzeirOs.
2) Esse é um problema solúvel sem desfigurar o contei,to básico do Plano. Mas há
inúmeros outros problemas de dosagem que
exigirão pronta intervenção. Um deles diz
respeito à certeza da devolução dos cruzados
aos seus legítimos donos. Os administradores
do Plano precisani fazer os Bancos emitirem,
no curto prazo, extratos das contas em cruzados novos a todos os seus detentores. Isso
deve-se repetir mensalmente para que cada
um saiba bem a evolução de seus recursos
e para ter certeza que em 18 meses receberão
tudo de volta, c-om juros e correçã"o monetária.
3) A médio prazo, é imperiosO que o Governo passe a prestar contas à sociedade brasileira das economias que ele promete fazer
nas Medidas ProvisóriaS ri" 1 148, 149, 150,
151, 152, e dos decretos iJ.Ssinados em 15 de
março de 1990. Nós empresários teni.Os--especial interesse na austeridade do Governo.
Não admitiremos, em hipótese algUma, que
novos recursos venham a ser criados, nesta
fase de reconstrução, para cobrir despesas
canceladas ou desnecessárias. Queremos essa
gara.Íltia por lei, lei essa que deverá responsabilizar os governantes e os administradores
do Plano,. como pessoas físicas, por qualquer
desvio nesse sentido. Enfim, esta é hora de

se cobrar rigor ~e conduta, inclusive do Go~
vemo.
Em termos práticos precisamos de duas
cOisaS: l) de um mínimo de articulação na
cúpula entre Governo, empresários e trabalhadores, e 2 ) de um máximo de liberdade
para acertar na base, no próprio mercado.
L_Acolhendo minha sugestão, a M~nistra
da Economia já instalou a "Comissão de
Aco-mpanhamento do Plano Brasil Novo",
com a função precfpua de colaborar na_administração dos ajustes_._ As três partes sabem
muito bem que, sem um entendimento nacional, será difícil preservar aquilo que restou
para cada_uma.
2. Com base nesses ajustes, o mercado se
encarregará do resto. É ali que sairão as soluções mais criativas. Afinal, a economia é como a_bicicleta: se parar, cai. Por isso é bem
provável que em pouco tempo as empresas
venham a ressuscitar as vendas a prazo, pasJ!ando a vender a 30, 60_e 90 dias. Até lá
haveremos de ~ncontr:ar uma solução _para
esta falta de liquidez momentânea. É bem
provável, também, que empregados e empre~dores encontrarão formas criativas para
ajustar suas aspirações à noVa real!dade.
SI". Presidente e Srs. Senadores, esta é a
hora de pôor a imaginação para funcionar.
E isso não falta_ ao empresário e ao trabalhador brasileiro. O Brasil foí salvo da hiperinflação. "Superaremos o trauma do choque.
Isso será mais rápido quanto mais flexibilidade for deixada para o próprio mercado.
Nós, industriais, estamos prontos para isso.
Em nosso __entendimento, o Plano Brasil
Novo é um fato excepcional em toda a história política e_ económica do Brasil. Com ele,
Saíremós dessa _crise em poucos meses. E sairemos mais depressa se ficannos unidos_e mobilizannos toda a_ Nação em sua defesa. Temos um Governo saneado. A autoridade restabelecida. A moral restaurada. A execução
desse plano, portanto, dePende apenas da
firme determinação de nosso povo de _contruir juntOs Uril novo País. (Muito bem! Palm~._)

Durante o discurso do Sr. Albano
Franco, o Sr. Pompeu de Sousa, .3" Secretáriõ, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Antônio Luiz Maya,
Suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Albano
Franco, o Sr. An.tôn[o Luiz Maya, Su-plente de Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Mário Mala -:- Aluiz_io Be_~erra """":"' Nabor
Júnior - CarlOs De'Carlí - Aureo Mello
- Odacir Soares- João Menezes- Moisés
Abrão - Carlos Patrocínio - Antonio Luiz
Maya - João Caste_lo__ - Alexandre::_ Costa
- Edison Lobão - Afonso Sancho - Cid
Sabóiã. de Carvalho - Mauro Benevides -Marcondes Gadelha-- Raimundo Lira Marco Maciel- Ney Maranhão- Mansueto

Março de 1990

de Lavor - Divaldo Suruagy - Teotonio
Vilela Filho - Lourival Baptista - Jutahy
Jvlagalhães - José Ignácio Ferreira - Gerson -Camã.ta- João Calmon -'Afonso Arinos -Jamil Haddad- Nelson CarneiroRonan Tito - Severo Gomes - Ferriando
Henrique Cardoso- Mário Covas- Mauro
Borges - Iram Saraiva - Irapuam Costa
Júnior - Maurício Co-iiêa - Meira Filho
- Mendes Canale - Jorge Bornhausen Nelson Wedekin -Carlos Chiarem =.....José
Paulo Biso! -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo
Sr. 1~ Secretário,
É lido o seguinte
Brasília, 22 de março de 1990
OF. G L N• 0!0/90
Senhor Presidente:
Cumprimentando-o, dirijo-me-a Vossa Excelência para comunicar a opção deste Partido, ao preenchimento das vagas nas Comissões Mistas do Congresso Nacional, que analisarão as Me_didas Provisóriils encaminhadas
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República Fernando Collor de Mello.
MEDJDA PROVISÓRIA
N• 151, DE 1990
Titular: Deputado Aristides Cunha
Suplente: Deputado Francisco Rolim
MEDIDA PROVISÓRIA
N• !69, DE !990
Titular: Deputado Francisco Rolim
Suplente: Deputado Aristides Cunha
Sendo o que se apresenta para o momento,
renovo a Vos~ Exc.elência meus votos de
consideração e· apreço. - Deputado Francisco Rolinl, Líder do PSC.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O oficio lído vai à publiC3ção.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 59, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c do Regimento Interno, para o
Projeto de Resolução n~ 12, de 1990, que
autoriza o Gove·rno do Estado de São Paulo
a emitir um total de 4.500.000.000 de Letras
do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP),
em substituição de igual número de títulos
emitidos a título de antecipação da receita.
Sala das Sessões, 23 de março de 1990.
- Ronan Tito - Marco Maciel - Mário
Maia- Fernando Henrique Cardoso.
REQUERIMENTO N• 60, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos -do art.
336, alínea c do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei do DF n" 11, de 1990, de iniCiativa do Governador do Distrito Federal, que
altera dispositivos das leis que menciona e
dá outras providências.
Sala das Sessões, 23 de março de 1990.
- Ronan Tito - Marco Madel - Mário
MaJa- Fernando Henrique Cardoso.

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os .requ'erimentós que acã.bam de ser lidos

serão votados apóS; a Ordem do Dia, na fonna
regimental.

EMENDA N• 3·R

(Substitutivo aos
Projeto de Lei da Câmara n9 3, de 1990 e
Projeto de Lei do Senado n' 4, de 1990)
Estabelece, de acordo com o art. 14,

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien~
te.
'
Passa-se à

§ 9•, da Constituição Federal, casos de

inelegibilidade, prazos de sua cessação e
determina outras providências.
O CongreSSO Nacional decreta:

1~ São inelegíveis:
para qualquer cargo eletivo:
a) os inalistáveis -e Os analfabetos;
Item 1:
b) os que participem da_ organização ou
funcionamento de qualquer- ãgrupamento,
associação ou partido político cujo programa
PRQJETO DE LEI DA CÂMARA
de ação contrariem a soberania nacional e
N• 3, DE 1990- C0'1J'LEMENTAR
o- regime democrático, baseado na pluralidade de ·partidos e na garantia dos direitos
(~~ R_e~e de u~gência, no-s termos
fundamentais do homem, conforme expresso
do art. 336, c, do Regimento Interno)
no art. 17 da Constituição Federal;
(Tramitando em conjunto com o
c) os que, ostensiva' oiJ ·veladamente, faPfojeto d6 Lei do Senado n9 4,
çam parte do partido político cujo registro
de 1990- Complementar)
tenha sidQ cassado por decisão judicial transiDiS~ussão, em turno único, do Projeto tada em julgado;
de Lei da Câmara n9 3, de 1990- Comd) os que, hajam atentado em detrimento
plemehtar (n9 149/90, na Casa de ori- do regime democrático contra a soberania
gem), que estabelece, de acordo como
nacional ou pluripartidarismo e os direitos
art. 14, § 99 da Constituição Federal, ca~
fundamentais da pbssoa humana;
sos de inelegibilidade, prazos de sua cese) os membros do Congresso Nacional, das
sação e d~termina outras providências Assembléias Legislativas, da Câmara Legis{dependendo de parecer).
lativa e das Câmaras Municipal que hajam
perdido os respectivos mandatos por infrinSoliCito do nobre Senador Marcondes Gadelha o parecer sobre a matéria.
_gência do disposto no art. 55 da Constituição
Federal, dos dispositivos sobre ,perda de mandato das Constituições Estad_uais Leis OrgâO SR. MARCONDES GADELHA (PFLnicas dos Municípios _e do Distrito Federal,
PB. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente,
para as eleições que se realizarem nos 3 (três)
Srs. Senadores, trata-se de projeto ,de lei
anos subseqüentes ao término da legislatura;
com:plenlentar.oriundo da Câmara dos Depuf) os que tiverem suas contas relativas ao
tados, e o projeto de lei do Senado também
exercício de cargos ou funções 'Públicas rejeiComplementar, versando so"bre inelegibilidatadas por irregularidade insanável e por decide e os chamados prazos de desincompatisão judicial irrecorrível e transita.da em julgabilização.
do, para as eleições que se realizarem nos
Ambos os projetes encontram-se vasados
5 (cinco) anos seguintes, contados a partir
em boa técnica legislativa. Inexiste qualque,r
da data de decisão;
aspecto a merecer reparo quanto à juridicig) os que forem declarados indignos ao
dade .. Enunciados 'e conteúdo guardam perserviço militar, tanto profissional como temfeita sintonia com o texto Constituciorial, obporário, em qualquer das forças;
servando o balisamento traçado pelo art. 14
h) os que estejam privados, por sentença
e§§, da Constituição Federal.
judicial, transitada em julgado, em processo
Considerando, por outro lado, a conveeleitoral, do direito à elegibilidade, por haveniência de. alguns aperfeiçoamentos tópicos
rem atentado contra o regime democrático,
em ambaS as proposições, e levando em conta
a exação e a probidade administrativa e a
o fato do projeto oriundo da Câmara dos
lisura. ou a normalidade de eleição;
Deputados fixar normas procedimentais peri) os detentores de cargo na administração
tinentes aos feitos sob jurisdiÇão da Justiça
pública direta, indireta ou fundacional, que
Eleitoral (nos moldes da Lei Complementar
beneficiarem a si ou terceiros, pelo abuso
n~ 5170)~ entendemos de bom alvitre oferecer
do poder económico ou político apurado em
um substitutivo englobando ambos os proprocesso;-conn.:e-nten:ça tranSitada em julgajetes.
do, para as eleições que se realizai-em nos
Pretende-se, destoarte, sistematizar riielhor
não só à mã.téría comõ -ã- piõpria dinâmica · 3 (três) anos seguintes ao término do seu
mandato ou do período de sua pennanência
de sua apreciação.
no cargo;
Assim. somos pela aprovação dos projetes
j) os que tenham, contra si, sentença conem epígrafe, na fonna do substitutivo em
deil._atória por enriquecimento· ilícito;
anexo ao presente parecer, com a aprovação
I) os que forem condenados criminalmenda úOica.emenda oferecida ao Projeto de Lei
te, com sentença transitada em julgado, pela
da Câmara n9 3/90 - Complementar pelo
prática de crimes contra a economia popular,
Senador Jutahy Magalhães.

ORDEM DO DIA

Art.

I-
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a-fé-Pública, a administração pública, o patrimônio público, o mercado financeiro; e por
crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos;
m) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, teiiham sido ou
estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido,
nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva
decretação, -cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto não
forem exonerados de qualquer responsabilidade;
n) o Governador e o Vice-GOvemador de
Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e
o Více-Prefeito__que perderem seus cargos eletivos, por1nfringência a dispositiVO da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito
Federal ou da Lei Orgânica do Município,
para as eleições que se íê'ãlizarem nos 3 (três)
anos subseqüentes ao término do mandato
para o qual tenham sido eleitos;
I I - para Presidente ou Vice-Presidente
cJa E.epública:
a) os brasileiros naturalizados e os _estrangeiros de qualquer nacionalidade;
b) até 6 (seis) meses depois de afastados
definitivamente de seus cargos e funções:
1 -os Ministros de Estado;

2 -os ChefeS âOs ór-gaõs de assessorameilto direto, civTI e riiilíiãr, da Presidência
da República;
3 - o Chefe do -órgão de assessoramento
de informações da Presidência da República;
4- o Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas;
·
5-o Advogado-Geral da União;
6 - os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército- e~da Aeronáutica;
7-os Comandantes do Exército;
8-os M~gisirados;
_
9-os Presidentes, Diretores e Superintendentes de Autarquias, Empresas Públicas,
Sociedades de Economia Mista e Fundações;
10- os Governadores de Estado, do DJstrito Federal e de Territórios;
11- os Interventores Federais;
12- os Secretários de Estado;
13 -os Prefeitos Municipais;
14- os membros do Tribunal de Contas
da União, dos Estados e do Distrito Federal;
15- o Diretor-Geral do Departamento de
Polícia Federal;
c) os que nos 6 (seis) meses anteriores à
eleição, nos ~stados, no Distrito Federal,
TerritóriOs e em qualquer dos Poderes da
União, cargo ou função, de nomeação pelo
Presidente da República, sujeito à aprOvação
prévia do Senado Federal;
d) os que tenham exercido nos 4 (quatro)
meses antetiores ao pleito, cargo ou função
de direção, adntinistração, representaç<lõ em
empresas concessionárias ou permíssionárias
de serviço público, na área de comunicação
social, ou ainda pãrticipações ou apresenfãções habituais, com ou sem vínculo contratual, na progrcitnação de ditas empresas, assim como em fundações mantidas pela União,
Estado, Distrito Federal, Território ou MunicípiO;
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e) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tenham exercido cargo ou função de di-

reção, administração ou representação nas
empresas de que tratam os arts. 3~' e 5? da
Lei n9 4.137, de 10 de setembro de 1962,
quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional;
f) até 6 (seis) meses depois de afastados
das funções, os Presidentes, Diretores ou Superintendentes das sociedades que tenham.
exclusivamente por objetivo operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive através de coopera~ivas e das empresas ou estabelecimentos
que gozem, sob qualquer forma, de vanta-

gens asseguradas pelo Poder Público, salvo
se decorrentes de contratos que obedeçam
a cláusulas uniformes;
g) os que, dentro de 6 (seis) meses a~te~
riores ao pleito, hajam exercido cargo ou fun~
ção de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que
mantenha contrato de execução de obras, de
prestação de serviços ou de fornecimento de
bens com órgáo do Poder Público ou sob seu
controle, salve no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes;
h) os que, detendo o controle de empresas
ou grupo de empresas que atuem no Bra'sil,
nas condiçõeS monopolísticas previstas no_parágrafo único do art. s~ da Lei lt' 4.137,- de
10-9-62, não apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do pleito, a prova
de que fizeram cessar o abuso apurado, do
poder económico, ou de que transferiram,
por força regular, o controle de referidas em·
presas ou grupo de empresas;
i) os·que, membros do Ministério Público,
não tenham se afastado das suas funções até
6 (seis) meses anteriores ao pleito;
j) os que, servidores públicos, estatutários
ou não, dos órgãos ou entidades da Adminis·
tração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distríto Federal, dos Municípios e
dos Territórios, inc1usive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se a_fastarem
até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;
I) os que, até 3 (três) meses antes da eleição tiverem competência ou interesse clireta,
indireta ou eventual, no lançamento, arretadação ou fiscalização de impostos, taxas e
contribuições de caráter ()brigatório, inclusive parafíscais, ou paia 3.piicar multas relacionadas com essas atividades;
m) os que tenham, dentro dos 3 (três) meses anteriores ao pleito, o-cupado cargo ou
função de direção, administração ou representação em entidades representativas de
classe, mantidas, total ou parcialmente, por
contribuições impostas pelo poder público· ou
com recurso-s arrecadados e repassados pela
Previdência Social;
III- para Governador e Vice-Governador de Estado e Distrito Federal:
a) os estrangeiros de qualquer nacionalidade;

b) até 6' (seis) meses depois de afastados
definitivamente de seus cargos ou funções:
1 - os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea "b" do inciso II deste artigo
e, no tocante às demais alíneas, tratando-se
de repartição pública, associação ou empresa
que opere no território do Estado ou do Distrito Federal;
2-os· Comandantes do Distrito Naval,
Região Mi.Htar e Zon<! Aérea;
3 -os Chefes dos Gabinetes Civíl e Militar
do Governador;
·
4 -os membroS do Tribunal de Contas do
Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios;
-5-os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos Municípios;
6-os Secretários da Administração Munidpar ou membros de órgãos congêneres;
7- o Comandante da Polícia Militar Estadual.
IV -para Prefeito e Vice·Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade
· de situaç_ões, os inelegíveís para os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e_vice-Governdor, observados os mesmos prazos;
b) os membros d_oMinistério Público e Defensaria Pública em exúcfcio na Comai"ca,
nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito,
sem prejufzo_ dos vencimentos integrais;
c) as autoridades poUcíais, civis ou militares, com exercício no Município, nos 3 (três)
meses anteriores ao pleíto;
-V- para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presi--dente _e Vice-Presidente da República, especificados nas alíneas b do item II deste artigo
e, no tocante as demais alfneas, se se tratar
de repartição pública, associação ou empresa
que opere no teÍ'ritório do Estado~ observado
o prazo de 6 (seis) meses pari a de"~incompati
bilização;
b) em cada Estado e no Distrito Federal,
os inelegíveis para os cargos de Governador
e Vice-Governador, nas mesmas condições
..
estabelecidas;
VI-=--.para a Câmara dos D_eputados, Assembléia Legislativa e Câmara Legislativa no
que lhes for apliCáVel, por identidade de situações, ou inelegíveis Para o Senado Federal, nãs mesmas condições estabelecidas, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização
VII -para as Câmaras Municipais.
a) no que lhes for aplicável, por identidade
de situações, os inelegíveis para o Senado
Federal, Câmara dos Deputados e Assem~
bléias Legislativas observado o prazo de 3
(três) meses para a desincompatibilização;
") em cada Município, os inelegfveis para
os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de 3 (três) meses;
§ 1~ São inelegfveis para os mesmos cargos no período subseqüente, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do
Distrlto Federal e os Prefeitos, eleitos diretamente, e quem os houver socedido, ou substi-tuído, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito.
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§ 29 Para concorrência a outros cargos,
o Presidente da República, os Gõ"vemadores
de Estado e_ do Distiito Federal e os }'refeitos
devem renunciar aos respectivos m-andatos
até 6 (seis) meses antes do pleito.
§ 3~ O Vice-Presidente, o Vice-Gdvernador e o Vice-Prefeito poderão canaiaatar-se
a outros cargos, preserVando os seus mandatos respectivos, desde que, nos 6 {seis) meses anteriores ao pleito, não tenha·m sucedido
ou substituído o titular.
§ 4" São ineJeg(veis, no território de ju·
risdição- do titular, o cônjuge e os parentes
consangüíneos ou afins, até o segundo grau
por adoção, do Presidente da ReQº-blica, de
Governador de_ Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja·
substituído dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato â reeleição._
- Art. ·z., Compete à Justiça Eleitoral con~
ceder e decidir as argüições de inelegibilidade.
Parágrafo único. A argüição de inelegibilidade será feita perante:
I - o Tribunal Superior Eleitoral, se se tratar de candidato à Presidência e Vice-Presidênda da República;
II ~os Tibunais Regionais Eleitofais, ·se
se tratar de candidatos a Senador, Deputado
Federal, Governador e Vice-Governador de
Estado, e do Distrito Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital.
III- os Juízes Eleitorais, relativamente
aos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.
Art. 3"' Caberá a qualquer candidato, a
Partidos Políticos ou a Ministério Público,
no pra~o de 5 ( cirico) diaS, cOntã.dõS da publicação do pedido de registro de candidato,
impugná-lO em -petiçãÕ-fundamentada.
§ 1~ A impugnação, por parte do candidato ou Partido, não impede a ação do Ministérío Público no mesmo sentido.
§ 29 Não poderá impug~ar o registro de
candidato o representante do Ministério Público que, nos 4 (quatro) anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, íntegrãdO""Dire~
tório de Partido ou exercido atividades político-partidárias.
§ 3? o impwgnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolanc;io
testemunhas, se for o caso, o máximo de 6
(seis).
Art. 4o A partir da data em que terminar
o prazo para impugnação, passará a correr,
após devida notificação, o prazo de 7 (sete)
dias para que o candidato, Partido P~Iítico
ou coligação que possa contestá-la, juntar do·
cumentos, ipdicar rol de testem1,1nhas, se for
o caso, no máximQ de 6 (seis) e requerer
a produção de outras provas, inclusive documentais, que Se encontrare"iií em póde! de
terceiros, ou de repartições públicas ou em
procedimentos judiciais, ou administrativos,
salvo os processos em tramitação em segredo
de justiça.
·
Art. 5? Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de
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direito e a: prova protestada for relevante,
serão_ _designados os 4 (quatro) dias seguintes
para inquirição das testemunhas do impug-

e pio porá ao Ttibunal Regionãl Eleitoral, se for o caso, a aplicação de penalidade cabível.
Art. 10. Récebidos os autos· na SeCreta~
nante e do impugnado, as quais compare- ria do Tribunal Eleitoral, estes serão autuacerão por iriiciativa das partes que as tiverem dos e apresentados no mesmo dia ao Presiarrolado, corP notificação judicíal.
dente que, também na mesma data, os distri§ 19 ' As testemunhas do impugnante e do
buirá a um Relator e mandará abrir vistas
impugnado serão ouvidas em uma só assen- ão ProCUra-dor RegtOllal pelo PraZo de 2
tada.
{dois) dias.
§ 29 Nos 5 (cinco) dias subseqüentes,, o·
Parágrafo único. Findo o pr?ZO, com ou
Juiz, ou o Relator, procederá a todas as dili- sem parecer, os autos serão enviados ao Relagências que determinar, de ofício ou a requetor, que os apresentará em mesa para jlllgaw
rimento das partes.
mento em 3 (três) dias, independentemente
§ 3~ No prazo do parágrafo anterior, o de_publ~cação em pauta.
Juiz. ou o Relator, poderá ouvir terceiroS,
Art. 11. Na sessão do julgamento, que
referidos pelas partes, ou testemunhas, como poderá se realizar em até 2 {duas) reuniões
conhecedores dos fatos e_ circunstâncias que seguidas, feito o relatório, facultada a palavra
possam influir na decisão da causa.
às partes e_ ouvido o Procurador Regional,
§ 49 Quando qualquer documento neces~
proferirá o Relator o seu voto e serão tomasário :r formação da prova se achar em poder dos os dos ·demais Juízes.
de terceiro, o Juiz, ou o Relator, poderá ain~
§ 1~ Proclamado o resultado, o Tribunal
da, no mesmo prazo, ordenar o' respectivo se reunirá para lavratura do acórdão, no qual
depósito.
serão· indicados os direitos, os· fatos e as cir§ 59 Se o terceiro, sem justa causa, não
cunstâncias com base nos fundamentos do
exibir o documento, ou não comparecer a Relator ou do voto vencedor.
Juízo, poderá o Juíz r.ontra ele expedir man~
§ 2o Terminada a sessão, far-se-á a leitudato de prisão e instaurar processo por crime
ra--ea·publicação do acórdão, passando a
de desobediência.
Art. 6"' Encerrado o prazo--da dílação correr dessa data o prazo de 3 (três) dias,
para a interposição de recursos para o Tribuprobatória, nos termos do artigo anterior, as
partes, inclusive o Ministério" Público, pode- nal Eleitoral, em petição fundamentada.
rão apresentar alegações no prazo comum
Art. 12. HavendO recui'so para o Tribude 2 {dois) dias.
nal Superior Eleitoral, a partir da data em
Art. 79 Encerrado o prazo para- alega- que for protocolizada a petição passará a corções, o_s autos serão condusos ao Juiz, ou rer, independentemente d_e qualquer notifiao Relator, no dia imediato, para sentença cação ao recOrrido, o prazo de 3 (três) dias
ou julgamento pelo TribunaL
para a apresentação de contra-razões.
Parágrafo único. O Juiz; ou Tribunal, forP"arágrafo ditico. Apresentadas as conmará sua convicção pela livre apreciação da
tra-razões, ou decorrido o prazo sem elas,
prova~ atendendo aos fatos e às circunstâncias
constantes dos autos, ainda que não alegados serão os autos imediatamente remetidos ao
pelas partes, mencionando, na decis:!o, dos Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 13. _ Trat~ndo-se de .registro a ser
que motivaram seu convencimento:
Art. s~ Nos pedidos de registro de candi- julgadO oi'iginãriaffiente -por Tribunal Regiodatos a eleições municipais, o Juiz Eleitoral nal Eleitoral, observado o disposto no art.
apresentará a sentença em Cartório 3 (três) 6~ desta lei complementar, o pedido de regisdias após a conclusão dos autos, passando tro, com ou serh impugnação, será julgado
a correr deste mOmento o prazo--de 3 (três) em 3 (três) dias, independentemente de publicação em pauta.
dias para a interposição de recurso para o
Parágrafo ..único. Proceder-se~á ao julgaTribunal Regional Eleitoral.
§ 19 A partir da data em que for protoco- mento -na fotm.a estabelecida no art. 11 desta
lizada a petição de recurso, passará a correr -lei complementar, e havendo recurso para
o prazo de 3 (três) dia..c. para a apresentação o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á
6 disposto no artigo anterior.
de contra-razões.
Art. 14. No Tribunal Superior Eleitoral,
§ 29 Apresentadas as contra-razões serão
os autos imediatamente remetidos éfo Tribu- 6s reaitsos Sõbre-reglsTio-deCandidatos serão
nal Regional Eleitoral, inclusive por porta- processados e julgados na forma prevista nos
dor, se houver necessidade, decorrente da arts. 10 e 11 desta lei complementar.
Art. 15L Transitada em julgado a decisão
exigüidade de praia, correndo as despesas
do transporte por conta do recorrente, se ti- que -declarar ã inelegibilidade do candidato,
ser-lhe~á negado registro, Ou cancelado, se
ver condições de pagá-las.
já tiver sidO reito, ou declarado nulo o_ diplo9~ .
o J ~fi Eleitofal Dão apr~eselltar ma, se já expeâido.
•4~rt. 16. Os prazes a qrre· se referem os
a seaten§-a -no- prazo---da---m-ti-ga--aateria-r-,---o
prazo para recursos só começará a correr após
arts. 39 e seguintes desta lei complementar
a publicação da mesma por edital, em Car- são peremptórios e contínuos e correm· em
tório.
·
Secre-tãõã .QU_ CaJ:tório e, a· p·arnr da data de
Parágrafo- úniCO. Ocorrendo a hipótese· encerfamento do prazo para registro de canprevista neste artigo, o Corregedor Regional, didatos, não se suspendem aos sábados, dode offcio, apurará o rriOiivo de retardamento mingos e feríãdos.

Art:- se
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Art. 17. E facultado ao Partido político
ou coligação que requerer o registro de candidato considerado ineleg{vel dar-lhe substituto, mesmo que a decisão passada em julgado
tenha sido proferida após o termo final do
prazo de registro, caso em que a respectativa
Comissão Executiva do Partido fará a escolha
do caD.Oidatci. :-Art. 18. A declaração de inelegibilidade
do candidato a Presidência da República, Go-;
vernador de Estado e do Distrito Federal e
Prefeito Municipal não atingirá o candidato
a Vice-Presidente, Vice-GOVemador -ou Vice-Prefeito, assim como a destes não atifi.glrá
aqueles.
Art. 19. As transgressões pertinentes a
origem de valores pecuniários, abuso do poder económico ou político, em detrimenot
da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais realizadas pelo
Corregedor-Geral e Corregedores Regionais
Eleitorais.-Parágrafo único. A apuração e a punição
das transgressões mencionadas no caput deste artigo terão o objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra
. a influência do poder económico ou do abuso
do exercfcio de função, cargo ou emprego
na administração direta, indireta e fundacional da União, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 20. O candidato ou partido político
são parte legítima para denunciar os culpados
e promover-lhes a responsabilidade; a nenhum servidor público, inclusive de autarquia, de entidade paraestatal e de sociedade
de economía mista, será-lícito D.eg"ar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim, sob
pena de crime funcional.
- --- Art. 21. As transgressões a que se refere
o art. 19 desta lei complementar serão apuradas mediante _procedimento sumaríssimo de
investigação judicial, realizada pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais, nos termos das Leis n!>S 1.579, de 18 de
março de 1952, 4.410, de 24 de setembro de
1964, com as modificações desta lei complementar.
Art. 22. Qualquer Partido político, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente
ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômiC(J ou do poder de autoridade, em benef(cio de candidato ou d_ç parti·
do político, ob_edecido o seguinte ritd:
I..,-- o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais,
ao despachar a inicial, adotará as segl:lintes
providências:
·
g) ordenará qüe se üOl:\fique ô representado do conteúdo da petição, entregando-selhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias -dos do_cumentos, a fim
de que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça
ampla defesa, juntada de documentos e rol
de testemunhas, se cabível;
-
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b) determinará que se suspenda o ato que
deu motivo à representação, quando for relew
vante o fundamento e do ato impugnado puw
der resultar a ineficácia da medida, caso seja
julgada procedente;
c) indef~rirá desde logo a inicial, quando
não for caso de_ representação ou lhe fa_ltar
algum requisito desta lei complementar;
II- no caso-do Corregedor indeferir a reclamação ou representação, ou retardar-lhe
a solução, poderá o interessado renová-la perante o Tribunal, que resolverá dentro de
24 (vinte e_ quatro) horas;
III- o interessado, quando for atendido
ou ocorrer demora, poderá levar_ o fato ao
conhecimento do Tribunal Superior Eleito·
ral, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias;
IV- feita a notificação, a Secretaria do
Tribunal juntará aos autos_ cópia autêntica
do ofício endereçado ao representado, bem
como a prova da entrega ou da sua recusa
em aceitá-la ou dar recibo;
V -findo o prazo da notificação, com ou
sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco)_dias
para inquirição em umá só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo
representado, até o máximo de 6 (seis) para
cada um, as quais comparecerão independentemente de intimação;
VI- nos 3 (três) diassubseqüentes, o Corregedor procederá a todas as diligências que
determinar, ex offício ou a requerimento das
partes;
VII - no prazo da alínea anterior, o Corregedor, poderá-ouv:ir teiCeiros·, fef(ú'idos pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam
influir na decisão ·do feito;
VIII- quando qualquer documertto necessário à formação da prova se achar em
poder de terceiro, inClusive estabelecimento
de crédito, oficial ou privado, o Corregedor
poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o
respectivo depósito ou requisitãr cóPias;
IX- se o terceirO-; sem justa causa, não
exibir o documento, ou não comparecer a
Juízo poderá expedir contra ele mandado de
prisão e instaurar processo por crime de desobediência;
X- encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Públi·
co, poderão apresentar alegações no prazo
comum de 2 (dois) dias;
XI- terminado o prazo para alegações,
os autos serão c_onclusos ao Corregeaor, no
dia -itnediato, para apresentação de ralatório
conclusivo s_obre o que houver sido apurado;

XII - o relatório do Corregedor, que será
assentado em 3 (três) dias, e os autos darepresentação serão encaminhados ao Tribunal
competente, no dia imediato, com pedido de
inclusão incontinente do feito em pauta, para
julgamento na primeira sessão-subseqüente;
XIII -no Tribunal, ó Procurador-Geral
ou Regional Eleitoral terá vistas dos autos
por 48 (quarenta e oito) horas, para se pro~
nunciar sobre as imputações e conclusões do
Relatório;
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XIV- julgada procedente a representação, o Tribunal declarará a inegibilidade do
representado e de quantos hajam contribuído
para a prática .dei ato, _cominando-lhes sanção
de inelegibilidade para as eleições a se real~
zar~ nos_ 3 (três) anos subseqüentes à eleição _em que se verificOu, além da cassação
do reg!~tro do candidato diretamente beneficiado pela interférência do poder económicO
e pelo desvio ou abuso do poder de autoridade, determinando a remessa dos autos ao
Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar; se for o caso,
e processo-crime, ordenando quaisquer outras providências que a _espécie comportar;
xy _--:-se a representação for julgada pro·
cedente após a: eleição do candidato, serão
remetidas cópias de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos
no art. 14, §§ 10 e 11 da Constituição Federal,
e art. 262, inciso IV, do Código Eleitoral.
. Parágrafo único. o recur~o contra a dlplomação, interposto pelo representante, não
impede a atuação do Ministério Público no
mesm-o sentido.
Art. 23. O Tribunal for fiará sua COnviCção pela livre apreciação de fatos públicm
e not6:rios, dos indícios e presunções e prova
produzida, atentando para circunstâncias ou
fatos, ainda que não indicados ou alegados
pelas partes, mas que preservem o interesse
público da lisura eleitoral.
Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz
Eleitoral será competente para conhecer e
processar a representação prevista nesta lei
complementar, exercendo todas as funções
atribuídas ao Corregedor-Geral ou Regional,
constantes dos incisos I a XV do art. 22 desta
lei complementar, cabendo ao representante
do Ministério Público Eleitoral em função
na-Zona Eleitoral as atribuições deferidas ao
Procurador~Geral e Regional Eleitoral, observadas as normas do procedimento previst_aS ribs~~-=--lei com~lementar.
Art. 25. Ocorrendo, após a eleição para
o cargo de_ Presidente e Vice-Presidente da
República, Governador e Vice-Govemador,
Prefeito e Vice~Prefeito, o cancelamento- do
diploma de candidaio_eleito, realizar-se-á nova eleição dentro de 60 (sessenta) dias após
a publicação ou intimação da decisão transitada em julgada.
-Art. 26. Constitui crime eleitoral a ar~
gülçãõ de inelegibilidade, ou a impugnação
de registro de candidato feita por interferência do poder económico", desvio ou abuso do
poder de autoridade, deduzida de forma te·
merárüi-ou_de manifesta má-fé:
Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta)
vezes o valor do Bónus do Tesouro Nacional
- BTN e, no caso de sua extinção, de título
público que o substitua.
Art. 27- O Tribunal Superior Eleitoral
expedirá instruções para o processamento do '
registro_de candiçlatos.
_
Ai-t. 28. Est.ã lei e_ntra em Vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Março de"l990

Sr_ Presidente, o substitutivo, na verdade,
foi preparado pelo eminente Senador Francisco Rollemberg, que era o Relator original
·da matéria. __Sou apenas o Relator ad hoc,
sou apenas o fiel depositário da confiança
do nobre Senador Francisco Rollemberg. ESclareço à Ca:sa qUe o- sõllsiífutiVo de S. EX'
tem, tanto quanto o projeto da Câmara, 28
a:rtig-os, Cujos ti"ês pi"imeiros versam sobre
inelegibilidades gerais e específicas para presidente e vice-presidente da República, para
governadores, vice-governadores, prefeitos,
governador do Distrito Federal, para Senadores e Deputados. O restante da matéria_
é processo.
De modo que pedimos a aprovação desta
Casa ao SUbstitutivo do Relator, nos termos
que acabamos de enunciar.
O SR. PRESIDENTE (NelsonCarneíro)
-Pediria um esclarecimento a V. Ex' sobre
as emendas. Quais são elas? V. Ex~ poderia
lê-las?
O SR. MARCONDES GADELHA - Sr.
Presidente, a única emenda que o Relator
acolheu é de autoria do nobre Senador Jutahy
Magalhães e que pretende alterar a letra r
do art. to, para estabelecer que:
"São inelegíveis os que tiverem suas
contas, relativas_ ao exercício de cargos
_ ou funçõeS _pUólicas, rejeitadas por irregulariOaae insanável e por decisão judicial irrecorrfvel e transitada em julgado,
para as eleições que se realiZarem rios
5 anos seguintes, contados a partir da
data da decisão."
O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador,
não seria alínea g?
O SR.-~fA.RCONDES-GADELI!A - No
texto que tenho em mãos, o texto que recebi
do Relator Francisco Rollemberg passou a
ser letra "f'. Estou-me referindo ao substitutiVo.
- --- -Esta é _uma questão, muito importante, Sr.
Presidente, porque visa a preservar direitos.
O texto original dizia o Seguinte:-"São inelegíveis os que tiverem suas
contas, r_elativas ao exercício de cargos
ou funções públicas, rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão _competenete ou judicial, para as eleições que se realizarem
nos 5 anos seguintes, contados a partir
da data da_ decisão,"
ü problema é que esta disjuntiva "órgão
competente ou judicial" joga num terreno
pantanoso um direito que é assegurado no
art. 59 da Constituição-, item LVII, que diz:

LVII -ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de setença penal condenatória;
Tenho a impreSsão- de que a lnterição do
nobre Senador Jutahy Magalhães foi preservar direitos. foi e_yitar que, no fogo da~ pai·
xões políticas, _em razão de decisões apressadas e, muitas vezes, tomadas casuisticamente, venha a esvair-se aquilo que procu.:

Março de 1~90

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ramos preservar com todo o cuidado, com
todo o zelo no curso dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte: o direito sagrado
a uma apreciação judicial plena de todos os
atas até uma última instância, até a irrecorribilidade, até o transitado em julgado e, mais
do que isso, pela autoridade judiciaL Não
ficamos restritos apena-s ao órgão competente
que a lei sequer cuidou de nominar, a lei
sequer cuidou de dizer que órgão competente
é este além da autoridade judicial, que pode
ser utilizado como elemento de referênçia paralelamente à autoridades_judicial, que é a
única que a Con-stituição reconhece.
De modo que este cuidado não é em demasia, Sr. Presidente. Procuramos acrescentar
ainda com alium reforço tautológico, ainda
com excesso, a expressão "transitado em julgado'', para ficar mais amarrado, mais seguro
o direito e evitar aventuras impugnatícias no
fogo das paixões eleitorafs.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- 0 parecer cOnclui pela aprovação d-a matéria, nos temias do substitutivo que oferece,
acolhendo-se ao texto a Emenda do Senador
Jutahy Magalhães e rejeítafldo a emenda do
Senador Mário Maia, oferecidas ao projeto
perante a Comissão.
Em discussão projeto e o ·substitutivo.
(Pausa)
· ·

dor.) -Sr. PreSidente, a ei:D.enda do Senador
Mário Maia ~z o __seguinte:_

EMENDA
N• 2- CCJ
.
.
ACriiSCefiú~-se ao-art. 17, ou onde couber:

"Parágrafo único. Prevenindo a inelegibilidade implícita por sua eventual
extinção, os partidos cujo iregistro provi·
sório se vença no período eleitoral, a
partir de 6 (seis) meses antes das eleições, terão este registro prorrogado aié
o dia seguinte às e_leições."
Justificação
A condição de inelegibilidade do filiado
a um partido cujo registro provisório pode
se eXtinguir-se no decurso de umã campanha
cria .uima imagem negativa para os próprios
parttdos que cumprem o processo eleitoral.
Como os demais partidos políticos, a esta
altura c;lq calendário eleitoral, já terão seus
quadros de candidatos completos, e o prazo
de filiação eStará esgotado, a solução é ser
prorrogado o vencimento dos registres provisórios ocorridos no período eleitoral para o
dia seguinte à eleição.
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Penso que este substitutivo, se não for o
ideal, é, pelo menos, a melhor solução que
se encontrou no Congresso Nacional para a
_questão importante das inelegibilidades.
·· Portanto, o-PFL, põr-sua Liderança, aprova o substitutivo do Relator, recomendando
aos Membros da Bancada que façam o mesmo.
Sr. Preside.nte, agora quero aproveitar a
oportunidade para, ·uma vez mais, reclamar
do procedimento iterativo da Câmara dos.
Deputados no que diz respeito a matérias
desta envergadura. Freqüéntemente, o "Senado recebe projetas de grande importância,
oriundos da Câmara, quando se está vencendo o prazo para sua votação. E nós aqui,
freqilentemente, também temos aprovado esses pro jetos da Câmara com inúmeras imperfeições, em razão da exigllidade de tempo.
É preciso que a Câmara, definitivamente, tome a si a precaução de nos enviar prOjetes
com tempo para que o Senado possa apre·
ciá-los, que é o procedimento que nós do
Senado adotamos em relação â Câmara.
Feitas estas observações, Sr. Presidente,
deixo aqui o voto do PFL favorável ao substitutivo do Relator.

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente
peço a pala'Vra para discutir.
Aéiescerífu apenas, Sr. Presidente, a essa
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
opiriião do Senador Mário Maia, o conceito
-COncedo a palavra ao nobre Senador Jar·
O Sr. Marcondes GRdelha - Sr. Presiden-- de que não pode haver prejuízos ao filiados,
bas Passarinho.
militantes partidários, illscriios na legenda" e
te, peço a palavra pela ordem.
-in~critOS -como candidatos por uma eventual
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
desídía dos seus órgãos dirigentes.
-Tem a palavra o nobre Senador.
-Eiltão, se levarmos o-conCeito de inelegíbi- PA. Para discutir.) --Sr. Presidente, Srs.
Senadores, fico particularmente grato ao Se·
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL- .. lídade ao pé da letra, se não considerarmos nador Ronan Tito e às Lideranças - diante
esta ponderação, corremos o risco de ferir
PB. Pela ordem) -Sr. Presidente, pediria
direitos daqueles que, de boa-fé, por acredi- dessas circunstâncias que estamos vivendo de
a V. Ex~ considerasse c_omo emenda à parte,
tarem no programa, por acreditarem na le- praticamente emergência no tempo- de não
nãQ d_o Relator, a emenda do Senador Mário
genda,
por acreditarem que, condedido o re- ignorarem o projeto que apresentei, e ao Se·
Maia, e que fosse feita a sua leitura, porque
gistro
provisório,
o seu direito seria automá· nador Marcondes Gadelha por ter exatameno Relator apenas acolheu a emenda do Sena·
tico,
acolhemos
a
emenda do Senador Mário te feito uma combinação de textos, de mador Jutahy Magalhães.
neira que o substitutivo Pl!desse ser apreciado
Maia.
-_
--- - ---- hoje.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
É o parecer, Sr. Presidente.
Relativamente ao que diz o meu nobre co-A emenda foi rejeitada, não foi acolhida
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
lega Senador Edison Lobão- eu que lastimo
pela Comissão.
-Em discussão o Projeto e o parecer, indu· muito discordar dele e o faço muito poucas
O SR. MARCONDES GADELHA - Mas
sive as duas emendas,
vezes estou, no moment~, discordando S. Ex" apresentou outra agora, em plenário.
não cabe a crítica à Câmarà. dos Deputados.
O Sr. Edison Lobão- Peço a palavra, Sr.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Nós sabíamos, Sr. Presidente, que uma vez
Presidente, para discutir.
- O Senador Márío Maia apresentou uma
que o Tribunal Superior Eleitoral fixou a dãta
O SR. P~ESIDENTE (Nelson Carneiro) de 3 de outubro para as eleiçõeS deste ano,
emenda agora?
- CoriCCdo ·a palavra ao nobre Senador Edi- que nós íamos ter, ao reiniciarmos os trabaO Sr. MáriO Maia- Sr. Presidente, apreson Lobão.
lhos nesta Casa como na Câmara, um f;lreve
sentei uma emenda e, por um lapso do RelaO SR. EDJSON LOBÃO (PFL- MA. Para período de tempo a nosso favor. E V. EX"
tor' a ela não foi feita nenhuma referência.
discutir. Serii reVísão do orador.) -Sr. Presi· ---é testemunha pessoal de que eu apresentei
Gostaria que fosse colocada em apreciaÇão.
dente, o projeto da Câmara dos Deputados esse projeto no dia 16 de fevereiro, e me
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - e5tá, sem dúvida alguma, eivado de imper- lembro que V. Ex~, preocupado exatamente
-O Relator tem que opinar sobre a emenda
como sempre com as questões nacionais, ainfeições.
que V. EX' apresentou na Comissão.
da me levantou a hipótese de pedirmos urgênTemOs, no Senado, um prOjeto apresen·
ta do já desde fevereiro pelo senã.dor J arbas cia no Senado para decidirmos essa questão~
O -Sr.-Mário Maia - Então, pediria que
Foi o que a Câmara fez, e nós não fizemoS
Passarinho, com dez artigos._ Um projeto suV. EX" desse oportunidade ao Relator de se
em tempo oportuno. Então, nós levamos bascinto, que me parece quase perfeito.
manifeStar sobre minha emenda.
tânte tempo na Comissão de Constituição,
_Agora, o Relator oferece um substitutiVo,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
que junta os artigos considerados bons, Justiça e Cidadania sem tratar do projeto.
-Com a palavra 6 nobre Senador Marcon·
oriundos da Câmara, com os do Projeto Jar- O projeto era, por si, um projeto que exigia
des Gadelha.
uma análise urgente, devido exatamente ao
bas Passarinho e aceita ainda sugestões de
plenário, do Senador Jutahy Magalhães e do 2_õe abril ser a data fatal para as desincompaO SR. MARCONDES GADELHA (PFLtibilizações em relaçãtl às inelegibilidades.
Senador Mário Maia.
PB. Para emitir parecer. Sem revisão do ora·
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No projeto que eu apresentei, há inelegibilidades que eu diria independentes de prazos,

como, por exemplo, a dos não

~listáveis,

e

há inegibilidades que dependem dos prazos
e esses prazos estão amarqt.dos à data fatal
de 2 de abril.
·

De modo que agora eu me rejubilo pelo
fato de haver aqui um consenso de Lideranças

no sentido de aprovar o substitutivo, que,
como disse inicialmente o Senador Franscico
Rollemberg e agora o nobre Senador Mar·
:condes Gadelha, apresenta como uma combinação entre o documento da Câmara e o documento do Senado.
De modo que, agora sim, caberia às nossas
Lideranças fazerem um contato com as Lideranças da Câmara para agilizar essa decisão
naquela Casa, porque a Câmara ganhou, che. gando primeiro, O direito de câmara revisora.
Então, se a Câmara decidir reconstituir o
seu projeto original, ela o fará e todo o nosso
trabalho estará perdido.
A Câmara continua trabalhando no siste1ma que o Dr. Ulysses Guimarães institUiU
r na Constituiilte, que é o Colégio âe Líderes,
onde um Representante de três Membros do
Congresso pode até apresentar veto a certas
decisões e nós, aqui, não estamos fazendo
'•desta maneira, estamos trabalhando no sistema parlamentar cumum, normal. Então, a
Câmara poderá, pura e simplesmente, dar
às costas ao substitutivo do Senado. Está provado que o substitutivo do Senado introduz
aperfeiçoamentos.
Há pouco ouvi o nobre Senador Albano
Franco falar que o plano é perfeito e, então,
lembrei~me das minhas lições, quando era
cadete, de geometria analítica, quando se diz
que a perfeição, em geometria analítica, é
representada por uma linha assintótica em
relação ao eixo do X, quer dizer nunca chega,
só chega no infinito,- e é tão perfeito que
jà está começando a receber vários remendos, inclusive propostos pelo meu que:rido
amigo Senador Albano Franco.
Então, precisamos verificai que a perfeição
é um ponto que se coloca no infinito mas
nunca se chega lá. É como as paralelas que
só se encontram no infinito. De mane~ra que
essa perfeição também não existe no projeto
da Câmara, e a Câmara deveria ter um ato
de humanidade e compreender que a participação do Senado é uma participação que favorece os interesses gerais do País.
De modo que, ao participar da discussão
r do substitutivo, Sr. Presidente, acho que o
meu projeto foi fl1,Uito melhorado a partir
do momento em que o substitutivo abando~
nou o texto do projeto original que apresentei
e combinou-o com o projeto da Câmara.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
. a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSDB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
, ~residente, ao recebermos a Ordem do Dia,
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com ela não veio o Substitutivo Francisco
Rollemberg.
De maneira que, para que possamos acompanha'r a tramitação, a discussão, seria interessante fossem distribuídos aos Srs. Sena·
dores o substitutivo do Senador Francisco
Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa esclarece a V~ Ex' que o substi·
tutivo acaba de ser lido pelo Relator, e como
foi um relatório oral, não era possível à Mesa
tê-lo distribuído, inclusive porque não havia
neste próprio relatório _qualquer referência
à Emenda Mário Maia, o que prova que foi
um parecer dado oralmente. Não era possível, assim, termos o Substitutivo Francisco
Rollemberg por escrito e distribuído aos Srs.
Senadores.
O SR. JAMIL HADDAD -Sr. Presidente,
talvez V. Ex• não tenha entendido o sentido
do meu questiánamento. Não estou falando
no parecer do Relator .. _.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Mas é o parecer que conclui pelo substitutivo.
O SR. JAMIL HADDAD -O parecer do
Relator Frailcisco Rollemberg, na Comissão,
foi por um substitutivo, subStitutivo este que
não está incluído na Ordem do Dia. O Senador Marcondes Gadelha, como Relator, aludiu ao que representava, eram muitos artigos.
Não há o substitutivo real publicado, porque
·existe o projeto da Câmara, o Projeto Jarbas
Passarinho, lei complementar, e o Substitu·
tivo Francisco Rollemberg, que é uma mescla, já que os dois caminharam conjuntamente. Quem não esteve na Comissão só tomou
conhecimento agora, no plenário, do substi·
tutivo do Senad_or Francisco Rollemberg, citado pelo Relator, que consta de vinte e pou-cos artigos e que deu parecer favorável ao
substitutivo, com parecer favorável à Emen·
da Jutahy Magalhães.
Porém, Sr. Presidente, corilo não temos
em plenário esse substitutivo, é essa a solici·
tação que faço à Mesa no sentido de que
seja entregue aos Srs_. Senadores o Substitutivo Francisco Roliêniherg.
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O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi·
sãcr do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores, apenas para agradecer e explicar.
Agradecer a aprovação da emenda e explicar
a razão desta emenda.
Sr. Presidente, em poucas palavras poderia
dizer o seguinte: O projeto que veio da Câmara, na alínea "g", determinava apenas o seguinte: ''mesmo sem denúncia, alguém poderia se tornar inelegível".
Como estava a re-dação' nem n~ Qerfodo
mais- autoritário que ·passamos, tentaáuri tornar jnelegível alguém sem recebimento de
denúncia pela Justiça. Chegaram a fazer com
que o recebimento da denúncia tornava inelegível alguém, mas antes da denúncia nJnguém
chegou a tanto. No projeto que veio c:fa Câmara; se o Conselho de Contas do meu Estado recusar a conta de um prefeito, é iriecorrível, porque não existe outra instãncia no
Conselho de Contas. Mas a decisão do Conse·
lho de Contas não "tem nenhum poder terminativo, não há nenhuma punição judiCía[ Cántra o cidadão prefeito que teve as suas contas
rejeitadas. A matéria ainda será aprovada
ou rejeitada pela Câmara e ainda poderá ser
submetida à Justiça.
Espero, Sr. Presidente, que Câmara tenha aquela humildade que V. EX' pediu ontem a nós, que não julgue o seu projeto perfeito e não faça o que está sendo costumeiro:
quando emendamos aqui um processo dessa
importância e ele volta à Câmara, simplesmente não tomam conhecimento do que foi
feito no Senado e fazem retornar ao projeto
orig1nal. Espero que eles tenham um pouco
de humildade e verifiquem o absurdo que
estava no projetá e não o mantenham em
hipótese alguma, aceitando o substitutivo.
Este é o apelo que faço, Sr. Presidente,
inclusive aos Líderes do Senado para que co·
rouniqúein -aos Líderes de seUS Partidos na
Câmara, pedindo que eles tenham essa humildade no sentido de evitar que se chegue
a esse absurdo de condenar alguém sem ser
nem denunciado.

a

o~ SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A ComíSsãó de Constituição Justiça e Ci·
.dadania designou o nobre Senador Francisco
Rollemberg para oferecer o parecer. Na auO Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço
sência de S. Ex~, substitui para ler, pela pri·
me ira vez, esse parecer, e não perante a, Co· - a palavra para um esclJtrecímento.
missão - a- Comissão não aprovou o parecer
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- , o Senador Marcondes Gadelha, que leu -Concedo a palavra ao nobre Senador Odao parecer que o Senador Francisco Rollem· cir Soares.
berg deveria oferecer à Comissão de ConstiO SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
tuição, Justiça e Cidadania.
Para um esclarecimento. Sem revisão do oraEm face da urgênçia_, esse relatório é verbal
e o- parecer é verbaL Também não chegou dor.)- Entendo, Sr. Presidente, data venia
do entendimento de V. Ex~. que o substia ser votado pela Comissão. _Se tivesse sido
tutivo que votaremos tem preferência sobre
votado pela Comissão, teria sido incluído no
o projeto oriundo da Câmara e sobre o projeOrdem do Dia. A Mesa está providenciando
to do Senador Jarbas Passarinho e que ... _
a remessa de uma cópia para V. Ex•; embora,
regimentalme_nte, não seja possível atender
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ao pedido de distribuiÇão desse substitutivo -Não é o contrário do que penso, é de
a todOs os Srs. Senadores. (Pausa)
acordo com o que penso.-
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O SR. ODACIR SOARES -É o meu en·
tendimento e gostaria de pedir um esclarecimento a V. Ex•
Então, o fato de aprovarmos o substitutivo
implica a rejeição do projeto oriundo da Câmara e, conseqüentemente, do próprio projeto oriundo do Senado. De modo que me parece estar a.Câmara, a partir da aprovação desse substitutivo, obrigada, também, regimentalmente, a apreciar o projeto que será encaminhado pelo Senado a ela. É esse o entendimento?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A aprovação do substitutivo não declara
a rejeição dos projetas e a prejudicialidade

dos projetas eln benefícios do substitutivo
aprovado pelo Senado. Mas iss-o não impede
a Câm,ara de rejeitar o sUbstitutivo e reaprovar o seu projeto.
__
O SR. ODACIR SOARES-:_ Reaprovar?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- É, porque já foi aprovado uma vez. Se
ela rejeita o substitutivo, está reaprõvando
o projeto iilicial.
.
De modo que o Senador Jutahy Magalhães
mostra um aspecto e pede a humildade da
Câmara para que ela veja que neste ponto,
ao menos, entre tantos outros, a sugestão
do Senado é mais justa e compatível com
o que se espera de um País democrático, em
que não haja inelegibilidade por uma simplé\
suspeiÇão ou simples decisão administrativa.
O SR. ODACffi SOARES.:_ Sr. Presiden·
te, de qualquer maneira a Câmara se debruçará novamente, sobre .a matéria e, no caso,
me parece que ela deverá aprovar aquele que
for o melhor projeto; porque este é o seu
objetivo.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
OSR. RONAN TITO (PMDB -MG: Para
discustir. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre·
sidente e Srs·. Senadores, dia 2 de abril é
o ôltirilo prazo para desincompatibilização.
Voltando um pouco no tempo, as eleições,
que eram em 15 de novembro, foram marcadas para 3 de outubro. Isso nos trouxe essa
obrigação de legislar, para que prevcnfssimos
as inelegibilidades.
Estamos aqui, neste momento, questionando o papel da Câmara e com m·uita razão.
Não é a primeira, nem a segunda, nem terceita vez que, na última hora, vem para cá um
projeto_, e somos obrigados a engolí-lo como
prato feito, e muitas vezes projetas que cOntêm inconvenientes jurídicos e até casuísmos
do tipo desse citado pelo nobre Senador Jutahy Magalhães, que reconheço que é verda·
.deiro.
No entanto, veja V. Ex• Sr, Senador, a
que ponto chégamos. Puxa, rasga; larga, o
boi come. Se, neSte momento, emendarmos
ou fizermos ou aprovarmos um- substitutivo,
.el~ retorna à Câmara. Hoje é dia 23, sábado,

24, domingo, 25; na terça-feira, vai à Câmara::
Vamos admitir que haja toda a boa vontade
dessa Casa e que ela ou aprove o· substitutivo
OU volte o__projeto _original.
·
Ora, eU já-Conheço um pouco da história
do relacionamento entre essas duas Casas.
Ele precisa melhorar e muito, porque, da
Constituinte para cá, .tem piorado, tem se
desgatados; desde aquele momento em que
algu-ris qu-eiiam aCabar com o sistema bicameral - só não entendi até hoje se queriam
só_o Senã.do ou só a Câmara, mas que queriam acabar com ele queriam.
Reunimo-nos, o senador Fernando Hen·
rique Cátdoso, o Senador Marco Maciel e
eu, e comeÇamos a discutir esses detalhes.
Se aprovássemos o projeto tal qual estava,
havia inconvenientes. Acertamos com o Lide_r_dQY_re_sidente da República aqui, com·
o Uder do Chefe do Executivo, Senador José
Ignácio Ferreira, que aqueles inconvenientes
que foram todos grifados pelo Senador Fernando Henrique Cardoso seriam vetados pelo Senhor Pfisldente da República. E nós
aprovaríamos, hoje, em acordo de Liderança, o projeto tal qual para que não acontecesse o yacatio legis ou para que nesse prazo,
vamos dizer; chegasse na Presidência da República no dia -30, e no dia l'i O Presíâente
da República iria dizer: " - Ora, vou ter
que exercer a sanção e o veto disso até o
dia 20"". E se a apreciaçãO do veto viesse
postei'iorinente, como é qUe o Tribunal iria
argüir quaritó a isso?
Poderão argumentar os Srs. ~enadores que
o Presidente tem 15 dias para apreciar o veto,
mas não necessariamente gastar os 15 dias.
Estou de pleno acordo. Mas, no entanto, Sr.
Presidente, nós sabemos como está tumultuada neste momento, a assess_oria da Presidência da República, a assessoria da Câmara
e do Senado com -os prójetos económicos.
FizemOs um acOrdo. Nós não teCíamos o melhor projeto.
O melhor projeto, Sr. Presidente- agora
qu.~vo,u chegar ao cerne do meu pronunciamento e do meu encaminhamento - , é do
Senador Jarbas Passarinho. Não é tão cir·
cunstanciado, não é tão detalhista e, por isso
mesmo, é uma lei muitO maiS -enXUta e melhor. Mas se nós estamos criticando a Câmara
dos Deputados e seus Lfderes que usaram
agora, como norma geral, aprovar tudo por
acordo de Liderança, nós temos que ter ltn
lote do PC do B, um lote do PT, um lote
do não sei o quê. Qualquer projeto que vem
da· Câmara hoje - desculpe-me até a presença do Deputado Gerson Peres -uma colcha de retalhos, porque é um atendimento
a to-das as Lideranças. E, agora, estamos aqui
com uma colcha de retalhos.
Sr. Presidente, o melhor que. achamos, naquele momento, para que não se acusasse
o_ Congresso Nacional, era combinar os vetos
das maiores incOriveiúências, inclusive aquele
casuísnio fe-itO--pelo Deputado Gen"ebildo
Correia. Eu estou fªlando, não é V. Ex~ que
está falando, sou eu. E é um casuísmo que
trata de uma coisa paroquial, que cita uma

Sábado 24 951

dfretOr-ía municipal de contas que não existe
na Constituição, na lei ou no Regimento!
Agora_, então, vamos nos circunscrever 3(1
~eriado. O p_i-ojeto do nobre Sena4o_!_Ja!bas
Passarinho ficou cochilando aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então se aprova na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, vem aqui para este Plenário, que aprova o projeto e o manda para
a Câmara dos Deputados. Agora, então eu
reconheceria em todos os Srs. Senadores toda
a indignação. Neste momento não posso reconhecerindignação do Senado Federal. Não
posso entender por que cochilamos. Dormimos. Não cume_~mos com a nossa funçãq.
Sr. Presidente, essa advertência eu a estOu
fazendo justamente para que as nOssas Comissões, para que os nossos Senadores tenham mais atenção com os prazos, principal·
mente no caso do atendimento de legislação
ordinária e compleme1;1tar a nossa ConstitUição.
Esse era um caso crítico visto por tód6s,
fódos nós sã.bíamos. As eleições de 15 de
novembro passaram para 3 de outubro. Prazo
máximo pará -a desencompaiibiliza-ção, 2~ de
abril. Cochilamos. Veio de lá o Projeto.
Muito bem. Se nós agora aprovarmos o
melhor, que é o substitutivo, ele volta para
a Câmara. O que vai acontecer? Conheço
esse filme, já vi esse filme muitas vezes. O
Senador J utahy Magalhães também conhece.
Eles vão derrubar o substitutivo- não estou
querendo ser profeta, profeta nesta Casa já
é o Senador Roberto Campos. Então, apenas
estou vaticinando o que vai acontecer porque
já aconteceu tantas vezes, é uma repetição
bisonha. Então, neste momento, estou apenas dizendo o que vai acontecer. E vai acontecer mais uma coisa; vamos Oar pretexto à
Presidência da República de que não se teve
tempo de olhar isto em tempo. Por outro
lado, também, nós estamos aqui muito ciosos
do casuísmo colocado pelo Sr. Deputado Genebaldo Correia, mas o Sr . .Senador Mário
Maia me faz um casuísmo, aqui e agora, numa
emenda e nós não vamos, Sr. Senador Mário
Maia, em nenhum momento, construir a dernoci:.acia neste País, se ficarmos de um lado
e de outro. Temos de reconhecer os partidos
verdadeiramente constituídos, e a lei deu
tempo a todo mundo para que se constituís·
sem os partidos. Nós não vamos construir
democracia ªs_sim, precisamos .construir democracia! E a responsabilidade de construção
da democracia é de todos, mas é, principalmente, do Congresso Nacional.
Estou entre a cruz e a caldeirinha. Não
está sobrando para mim muita alternativa,
mas, neste instante, eu me curvo a uma coisa
que é a questão do quorum no Plenário. Vou
atender aos Srs. Senadores.
Não tenho outra maneira. _Mas eu quero
registrar, para que fique nos Anais, todo o
óCõriido.
Vamos aprovar a Emenda do nobre Senador Mário Maia, vamos. também, remeter
à Câmara dos Deputados, mas eu quero registrado isto aqui no Senado Federal para que~
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amanhã, não se diga que o Líder do PMDB,

o Líder do PFL, o Líder do PDS - o nobre
Senador Jarbas Passarinho, - o Líder do
PSDB, não havíamos feito um acerto para
que desse condição de que essa lei fosse a pro~
vada em tempo hábil e não se criasse vaCatio
legls,

O sr:· Jarbas Passarinho- Permite V. Ex'
um aparte?
O SR. RONAN TITO -Pois não. ConCedo

um aparte ao nobre Senador Jarbas Passarinho que teve, também, a grandeza de ser
o autor do melhor Projeto e, mesmo assim,
dizer o que nós vamos fazer: vamos aprovar

o pior.
Ouço o aparte de V. Ex', nobre Senador,

O Sr. Jarbas Passarinho -

Agradeço a

V. Ex•, porque há momentos, como eu dizia
a V. Ex•, que não sou obstáculo diante, exatamente, do que se passou. Infelizmente o Senador Edison Lobão já se retirou, mãs, quan~
do pedi a palavra para discutir, salientei que
nãQ podíamos estar acusando a Câmara, de
modo algum, neste episódio, porque todos
nós sabíamos, como V. E~ salientou, que
tínhamos urna data fatal e começamos ostrabalhos a 16 de fevereiro. Infelizmente nós
não tomamos a iniciativa e perdemos a condi~
ção de câmara revisora. Agora, -áqUilo que
pode acontecer com a Câmara, poderia acon·
tecer com o Senado, se fosse cámara revisora
Nós vamos ter, evidentemente, dificuldade
de uma aprovação, pela Câmara, deste substitutivo como vai, se aprovado, se V. Ex~ ceder aos seus companheiros de Liderança, porque a Câmara também vai apontar inconveniências que estejam constituindo o texto do
substitutivo. Então, o vaticínio de V. Ex• me
parece que acabará sendo realizado, porque,
se a Câmara não tiver aquele espírito de huM
m.ildade, a que se referiu o Senador J utahy
Magalhães, então, automaticamente, ela, recusando o substitutivo, reestabelece o seu
texto original. o apelo que eu faria, até por
intermédio de V. E~, das Lideranças do Senado, foi o mesmo qa-e já foi feito aqui, era
verificar se se podia obter uma concordância
das Lideranças da Câmara dos Deputados,
porque, ainda que o substitutivo nosso tenha
um pouco mais de uma ou outra inconveniência, terá nie-nos do que aS inconveniên~
cias que estão dentro do projeto que a Câmara presidiu, De maneira que peço a V. Ex~
não apenas que, democrática e generosamente, se curve ao pensamento dos outros Líde·
res do Senado, mas que também leve esta
mensagem â Câmara dos Deputados. Quem
sabe, com a lucidez que V. Ex~ tem e a capacidade de persuasão que lhe reconhecemos,
não terá também conquistado o objetivo na
Câmara.
O SR. RONAN TITO - Agradeço ao no~
bre Senador Jarbas Passarinho o aparte sempre lucído. Claro que vamos atender. Ape~
nas, nobre Senador Jarbas Passarinho, terei
algUmas dificuldades de ordem prática, porque, co,mo eu disse, está instalado na Câmara
esse sistema de aprovação por Lideranças.
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Congresso e o Executivo o executor. b ExeHá alguns Líderes que são conversáveis, eu
cutivo ainda está legislandO paia nós.
diria a maioria deles. Mas há alguns que semO- proCesso democrático é longo, Penoso
pre invocam argumentos que não são tópicos
para que se aperfeiçoe. Agora mesmo, o próe que, por isso mesmo, fica difícil. Mas vou,
junto ao meu Líder, fazer um apelo a S. Ex• - prio Líder reclã.ma do açodamento na aprovação de projetas para remendar situaçõeS,
para ver se a matétia é _aprov_ada na se~unda
quase que a toque de caixa. E ·não é agora,
feira. Apenas eu quena registrar aqm todos
neste momento, também, sem um reflexão
os acontecimentos para que, amanhã, não
pesem acusaç_~es St:?bre a ten~a_tiva d?s Líde- '" maior, que vamos tirar o direíto daq udeS partidos. E não é um só partido, -não __estamos
res desta Casa na aprovação do prOJeto. E,
aqui defendendo o caso de um partido, nobre
se houver o vacatio legis, não sejamos responPresidente e nobres Senadores; são dezenas,
sabilizados diante da opinião pública.
talvez, de pequenos partidos que estão com
O Sr. Jarbas Passarinho --V. Ex~ me per~
os seus processos de pedido na Justiça Eleitomite outro aparte?
ral, muitos deles até, do ponto de vista das
exigências legais nos Estados, já formados,
O SR.RONAN TITO- Pois não, senadOr.
mas que o Tribunal ainda não teve _tempo
O Sr. Jarbas Passarinho - O nosso objede apreciar e dar o veredkto sobre a sua
tívo, inclusive com' um corregilionário de V.
situação definitiva. Então, pode ser que esses
EX' da Câmara, que é o Deputado Nelson
partidos, durante o processo eleitoral, esteJobim, era fazer com que essa lei ainda fosse
jam, de direito, ~ioda, puma situação provisancionada pelo Presidente José Sarney, porsória, mas, de fato, com suas ~xigências todas
que, de 16 de fevereirõ, quando foi apresenjá preenchidas. De modo que é justo a nossa
tado o projeto, tínhamos até 15 de março,
contribuição, defendendo os pequenos parti·
tínhamos um més. E, como V. Ex--disse. houdos, aqueles que ainda estão em processo
ve cochilos!
de formação, porque também passamos, no~
bre Sendor, por essas dificuldaqes de formar
O SR.RONAN TITO - Principalmente o
o MDB. Precisou que o. Governo até pedisse
nosso protesto precisa ficar registrado. para
a alguns que fizessem parte para poder forque nós. Senador Jarbas Passarinho, da prómar oposição ao Governo. quando era o bixima vez, fiquemos atentoS à aprovação despartidarismo.
ses projetas.
De modo que isso faZ parte do processo
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
democrático e não podemos subtrair o direito
O Sr. Mário Maia -Peço a palavra para
daqueles pequenos partidos de participarem
discutir, Sr. Presidente.
das eleições. Pode acontecer isso: quando terminar o processo eleitoral e vencer o registro
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
pro~isório, os candidatos todos a Deputados
-Concedo a palavra ao nobre Senador MáEstadual, Federal e a Gove~nadores de EstatiO Maia.
do-; ficarenl declarados inelegíveis, porque__ _
não existe o partido.
·
O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Para
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. PresiDe modo que gostaria de reafirmar aqui
dente, Srs. Senadores:
que a nossa' intenção não é casuística. PodeAcolho como força de expressão do nobre
mos dar exemplo de um ou outro compaSenador Ronan Tito, Líder do PMD B, Partinheiro que ~steja nessa situação para ilustrar
do majoritário nesta Casa, dizer qu-e a nossa
o nosso argumento. Estamos defendendo
emenda é _casuística.
inúmeros pequenos partidos nessa situação.
Naturalmente que a preOcupação de S. Er
O Sr. Ronan Tito- Pediria a V. Ex; q_ue
com o aperfeiçoamento do processo demolesse para nós, por "favor. a sua. emellôa. :É
crático é a mesma nossa. A preocupação do
uma emenda de Plenário, não deu para que
representãnte do grande Estado de Minas
todos conhecessem o teor.
Gerais é a mesma preocupação do represenO SR. MÁRIO MAIA - É o parágrafo
tante do pequeno e esquecido Estado do
Acre. -Acontece que o Brasil é formado de
tinico:
vários "Brasis". Há o Brasil da Amazônia,
"Previniildo a inelegibilidade implíci-inclusive da amazônia Ocidental e da Amata por sua·eventual extinção, os partidos,
zónia Oriental, o Brasil dõ NordeSte, e -dO
cujo registro provisório se veriça no pe- .
Sudeste -pelo menos até que não são' tantas
rfodo eleitoral, a partir de 6 (seis) meses
as regiões da divisão geográfica do Brasil,
antes das eleições, terão esse registro
sã_o cinço '_'Brasis" _entre as outras subdivisões
prorrogado até b dia seguinte às eleido Brasil.
ções."
De modo que estamos ainda num processo
Eu poderia até colocar a'qui: " ... até o comde formação histórica e, agora, num processo
pleto processo eleitoral passado em jugaldo'·'.
de formação democrática, ainda recém sain·
do, porqUe não acabamos de sair, haja vista
aS proposiç6es, os recUrsos de que o Presidente da República está 1ançando mão, com
as chamadas medidas provisórias.
Então, isso quer dizer que o processo democrático ainda precisa de aperfeiÇoamento,
porque deveria ser o autpr das leis todas o

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador, V.
Ex• deixa em aberto para todas as eleições.
V. Ex• não diz desta eleição. Então vamos
ter sempre isso, o-s-partidos inexistentes, seis
meses, antes das eleições, não têm os s'eus
registras definitivos, passa a existir como um
fantasma até o dia posterior ao dia da éteiç~o.:
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Depois ele fenece e renasce novamente, coO SR. MÁRIO MAIA- Em nome do Estamo que por encanto, nas outras e'leiçõeS~ Vedo do Acre, <:rgradeço pelas considerações de
ja V. Ex~ que_é um casuíSmo, ·na riii!dída em
V.Ex'
que cria um caso que eu diria eXtremamente
~o" Sr; Od_acir Soares- V. Ex~ me permite
estranho à legislação. Se V. Ex'_dissesse ''apenas nesta eleição", ainda assirri seria um ca~-- um aparte-, nobre Senador Mário Maia?
suísmo. Desculpe-me.
sR. MÁRIO MAIA- Com prazer, nobre Senador _Qdacir Soares.
O SR. MÁRIO MAIA - A lei pode ser
emendada a qualquer momento, quando eStiO Sr. Odacir Soares~ Queria apenas tece r
ver consolidado de fato o processo de transialgumas considerações sobre essas questões
ção. Faremos, então, a restrição que V. Ex'
que foram procedente e oportunamente leestá querendo fazer agora, para esta- eleição.
vantadas pelo Senador Ronan Tito, quando
Mas pode ser que, depois das eleições, com
se refere à emenda que V. Elr' propôs. Ao
o processo de formação democrática ainda
contrário de S. Er, entendo que a legislação
ocorrendo, permaneça esta necessidade.
ad!!:quada para acolher essa emenda de V.
De modo que não importa que o rigor seja - Ex~ é exatamente a Lei de Inelegibilidades.
o mesmo colocado na ConstituiÇão, O:ilde esAs preocupações e as apreensões do Senador
tabelecemos_o prazo restritivo qUe ilos Cóloca
Ronan Tito deveriam se remeter para lei que
agora nestas difiCuldades. Nas disposições
trata da organização e funcionamento dos
transítórias, definimos__ que a Lei Eleitoral
partidos políticos. Nessa lei que trata da organão poderia ser alterada no mesmo ano em
nização e funcionamento dos partidos polftique tivesse sido aprovada. Agora; temos que
cos é_ gue deveríamos estabelecer as reservas
fazer modificações. É melhor pecarmos por
para que o Tribunal Superior Eleitoral não
excesso do que por falta, neste caso. Poderíapudesse ter um prazo, por exemplo, extçnmos corrigir agora colocando a limitação apesivo_ demais, ao lo_ngo do qual os pequenos
nas para as eleições deste ano, ou poderíamos
partidos, ou os partidos em organização, teresperar até que percebêssemos o processo
minam cumprindo aquilo que a legislação esdemocrático consolidado, para fazer a correpecífica exige. Veja V. Ex~ o seguinte: Vamos
ção devida na lei, uma emenda na lei.
admitir que essa emenda de V. Ex~ não tivesse
sido acolhida como já o foi. O processo de
O Sr. Ronan Tito - Quero dizer a V. E~
organização e funcionamento c)os partidos
que, quando falei "casuísmo", foi sem penpolíticos não se exaure nesta eleição. Depois
. sar, e não foi querendo ofender V. Ex~, pord<!- eleição de 3 de outubro, os partidos contique os casufsmos são às vezes até necessáriOs.
nuarão_a surgir em consonância com a legislaNeste caso, considero absolutamente desneção que trata _da organização e_ do funcionacessário, considero até muito danoso ao proIIlento dos partidos políticos. ;:~ntes da fase
.cesso democrático, ·porqUe, como já disse a
eleito!al ou depois <!.esta: D_····::_:..do que acho
V. Ex• haverá o surgimento dos partidos de
que a emenda de V. Ex~ foi apresentada oporaluguéis, que vão _se multiplicar cada vez
tunamente; trata-se de uma realidade que esmais, e não vamos ter Partidos sérios. Queria
t~ oc:orrendo_ em _nosso País, e_ i cada dia
agora remeter-me ao início do discurso de
o Tribunal Superior Eleitoral vem reconheV. Ex~, quando V .. Ex~' diz do seu pequeno
cendo a existência de novos partidos, como
Estado do Acre, tão desconhecido". Queria
aconteceu ontem, por exemplo, com o PTR
dizer a V. Ex~ que conheço e amo o seu Esta- Partido Trabalhista Renovador salvo endo. O seu Estado é uma maravilha, uma beleganO, que· teve a sua existêncüi reconhecida
za. E é um Estado, se não me engano, que
pelo Tribunal Superior Eleitoral, numa sestem 4 Senadores, o que, aliás, até cOntraria·
são qtle terininoU põr Volta de 20 ou 21 horas.
um pouco as normas da Constituição, porque
essa é a Casa da Federação.
- Por últim9, queria ~amb~m acrescentar,
aproveitando-me do discurso de V. Ex•, que
O SR. MÁRIO MAIA - Senador Ronan
não compactuo do mesmo pessimismo do
Tito, são 5 Senadores. Temos os Senadores,
eminenTe Senador Ronan Tito, quando preOdacir Soares e Jarbas Passarinho.
sume não vir a Câmara dos Deputados a analisar oportunamente esse_ substitutivo que vaO Sr. Ronan Tito - Iss_o é uma exubemos aprovar, hoje, que é o projeto originário
rância. Eu ·estava pensado que V. Ex• estava
dela. A Câmara dos Deputados tem o mesmo
exorbitando ainda mais as qualidades do Seinteresse que temos que_uma lei de inelegibinador Jarbas Passarinho, porque ele é um
lidades seja aprovada antes do dia 2 de abril,
Senador que pode ser contado por dois, e
dispondo sobre matéria tão complexa e tão
ele, ao mesmo tempo, supre muito bem o
fundamental para o exercício da democracia
Pará e o Acre. Como disse, nobre Senador,
no nosso País. Enquanto o SenadQ Federal
esta é a Casa da Federação. Na Câmara dos
nessa eleição se renova apenas em um terçoDeputados, agora, vamos ter 70 Deputados
dos seuS Membros, a Câmara dos Deputados
para o Estado de São Paulo, e vamos ter
se renova na sua totalidade. Do mesmo modo
8 ou 12 para o seu Estado. Mas aqui não!
que temos interesse em que esSá matéria seja
Aqui o Acre tem três Senadores, desculpeaprovada_ urgentemente, a Câmara dos Deme, o Acre aqui tem 5 e Minas Gerais só
putados tem muito mais interesse. De modo
tem três. Mas nós vamos continuar Com essa
que acho que o Senado Federal obra bem
inferioridade porque o Estado de V. Ex• metéria, resolve apresentar um substitutivo que
rece de nós todo esse apreço. Muito obrigado
será votado por nós imediatamente. Era apea V. Ex~.

o·

nas este o aparte que queria fazer ao discurso
de V. Ex~.
O SR. MÁRIO MAIA- Agradeço, porque
o aparte de V. EX"-, como jurista que é, vem
em socorro do médico que entende pouco
da tecnologia jurídica. A lógica de V. Ex'
coincíde com as nossas preocupações.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, concluin'do, agradeço ao Relator o acolhimento que
deu a nossa emenda, esperando que o mesmo
tratamento seja dado pelo Plenário deste Senado. Manifesto, aqui, o voto do PDT favorável ao substitutivo, recomendando à minha
Bancada que assim se manifeste.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, emenda que vai ser lida
pelo Sr. 1~ Secretário.

É lida a seguinte

EMENDA

N~

4 (de Plenário)

Ao Projeto de Lei da câmara n• 3, de
1990-Complementar.
Acrescente-se a seguinte alínea j a_o inciso
I do art. 1~ do Projeto.
"Art. !'.> .................................... ..
I-.
j) os que não tenham se filiado a partido político nos 5 (cinco) meses ·anteriOres
~!data da eleição.

Justificação

A presente emenda visa fortalecer os Partidos Políticos através da militância de pelo
menos 5 meses antes das eleições.
Sala das Sessões, 23 de março de 1990.
- Senador Rachid Saldanha Derzi.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-continua em discussão a matéria. (Pausa)
Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Solicito aO- nobre Senador Marcondes Gadelha o parecer do Relator.
O SR. MARCONDES GADÉLHA (PFLPB. Para proferir parecer. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs._Senadores:
Com todo o respeito ao nobre SeD.ador Rachid Saldanha Derzi, considero a sua justifi·
cação o avesso de·_ toda a lógica e de tudo
aquilo que S. Er propõe na emenda.
Diz o Senador Rachid Saldanha Derzi que
a presente emenda visa fortalecer os partidos
políticos, através da militância de pelo menos
5 meses antes das eleiçõe_s. Ora, a lei atual
obriga que o cidadão, para que seja candidato, esteja filiado pelo menos 6 meses antes.
Não sei como se pode fortalecer o partido
político se se permite ao pretenso candidato
esse liberaiislno.
O s·r. Ronan Tito- Por que não 5 dias,
i
não são todos liberais?
-
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O SR. MARCONDES GADELHA- V,
Ex• tem razão. Esse liberalismo, neste caso,
raia à vadiagem institucional, que o cidadão
pode ficar fora dos compromissos e das abri·

gaçõeS pãftidânas, Iõfà' aorcondicionamenM
tos, e se dá ao luxo de poder filiar~se 5 mese~
antes. O partido político é fundamentalmente
uma agremiação, é fundamentalmente uma
entidade gregária, obriga ao companheirismo, a compartilhar responsabilidades, e, se
o cidadão ficar fora 'dessas obrigações partidárias, ele passa, de alguma forma, a caracterizar a desimportância do partido político como instrumento de militância.
De modo, Sr. Presidente, que a nossa posição é contrária à proposta do nobre Senador
Rachid Saldanha Derzi.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- O parecer é contrário.
Em votação o substitutivo, que tem prefe-

rência regimental.
.
Tratando-se de proposição de projeto complementar, é preciso que haja votação uniforme de 38 Srs. Senadores.
Havendo, porém- e já encontrei eSta tradição na Casa - acordo das Lideranças, a votação será simbólica.
Em votação o substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

-

Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto do nobre Senador Ja:bas Passarinho, o projeto enviado pela Camara d~s
Deputados e a emenda do Senador Rachid

Saldanha Derzi.
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim
de redigir o vencido para o turno suplementar. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Nelson ~rneiro)
-Sobre a mesa, parecer que será hdo pelo
Sr. 19-Secretário.
É lido o seguinte

PARECER N• 53, DE 1990
(Da Comissão Diretor8)
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~ 3, de 1990 Complementar (n' 149/8~ - Complementar, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redaçáo
do vencido para o turno suplementar do Subs·
titutivo do Senado ao Projêto de Lei da Câmara n~ 3 de 1990 - Complementar (n~
149/89-Co~plementar, na Casa de origem),
que estabelece. de acordo com o ~rt. 1~, ,§
9~' da Constituição Federal, casos de melegibi·
!idade, prazos de sua cessação e determina
outras providências.
Sala- de Reuniões da Comissão, 23 de março de 1990. - Nelson Carneiro, Pr<;!sidente
- Antônio Luiz Maya, Relator - Pompeu
de Sousa - Louremberg Nunes Rocha.

ANEXO AO PARECER N' 53. DE 1990
Reda_ção ao vencido para o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei d& Câmara Jl'! 3, de 1990 Complementar (n9 149/89 - Complementar, na Casa de origem), que ~tabe
lece, de acordo com o art. 14, § 99 da
Constituição, casos de inelegibilidade,
pr'azos de suas cessação e detennina outras providências.

O Congresso Naciona~.decreta:
Art. t~ São inelegíveiS:
1- para qualquer ca~go eletivo:
a) os inalistáveis e o~ analfabetos;_
b) os que par'ticipem da organização ou
funciQn_amento· de qualquer agrupamento,
associação ou pã.rtido polftico cujo programa
de ação contrarie a soberania nacional e o
regime deffiocrátíCO, baseado na pluralidade
de partidos e na garantia dos direitos funda·
mentais do homem, conforme expresso no
art.-17 da Constituição.
c) os que, ·ostensiVa ou veladamente, façam parte de partido político cujo registro
tenha sido cassado por decisão judicial transi·
tada __em julgado;
d) os_que haj<im atentado em detrimento
do regime democrático contra a soberania
nacional ou pluripartidarismo e os direitos
fundamentais da pessoa humana;
e) os membros do Congresso Nacional, das
Assembléias Legislativas, da Cãmara Legis·
lativa e das Câmaras Municipais que hajam
perdido os respectivos mandatos por infringência do dispOSto no art. 55 da Constituição,
dos dispositivos sobre perda de mandato das
ConstituiÇõês-Esta-duais, Leis Orgâniça~ dos
Municípios e do Distrito Federal, para as elei·
ções que se realizarem nos três anos subseqüentes ao término da legislatura;

f) os que tiverêm suis contas Úlativas ao
exercício de cargos ou funç6es públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão judicial, para as ele i·
ções que se realizarem nos cinco anos seguintes, contados a partir da data da decisão;
g) os que forem declarados indignos do
serviço militar, tanto profissional como tem·
porário em qualquer das forças,
h) os que estejam privados, por sentença
judicial transitada em julgado, em processo
eleitoral do direito à elegibilidade, por aten·
tado ao 'regime democrático, à exação e à
probidade administrativa e à lisura ou à nor·
malidade de elei~ão;
i) os detentores de' carg-o ·na administração
pública dii'eta, indireta ou f~ndacional, que
beneficiarem a si ou a terceuos, pelo abuso
do poder económico ati políti~o apurad_o em
processo; com sentença transitada em Julga·
do para as eleições que se realizarem nos
trés anos seguintes ao término do seu ~an
'dato ou no período de sua permanêncm no
cargo;
j) os que tenham, contra si, sentença con·
denatória por-enriquecimento ilícito;

o
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os que foniffi- cOndenados criminalmen·
te com sentença üansitada em julgado, pela
prática de crimes contra a economia popular,
a fé pública, a administração públic~, o património público, o mercado fmancerro e por
crimes eleitorais, pelo prazo de três anos; .
m) os que, em estabelecimentos de_ crédt·
to financiamento ou seguro, tenham stdo ou
es~ejam sendo objeto de processo de liqüidaçáo judicial ou extrajudici~l e ~ajam ex_er·
cido nos doze meses antenores a respectiva
decr~tação do processo, cargo ou função de
direção, adm:!_nistração ou representação, enquanto não forem exoneradas de qualquer
responsabilidade.
__ _ - - -n) o Governador e o Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e
o Vice-Prefeíto que perderem seus cargos el~M
ti vos, porinfringência a.disp~si!ivo da C~:m~tl
tuição Estadual, da Le1 Orgamca do Dastnto
Federal ou da Lei Orgânic? do Município,
para as eleições que se rea!izarem nos três
anos subseqüentes · ao térmmo do mandato
parâ o qual tenham sido eleitos.
I I - para Presidente ou Vice-Presidente
da República:
_a) os brasileiros naturalizados e os estran·
geiros de qualquer nacionalidade;
.
b) até seis meses depois de afastados deft·
nitivamente de seus cargos e funções:
l-os Ministros de Estado;
2- os chefes dos órgãos de assessoramen· ·
to direto, civil e militar, da Presidência da
República;
· 3 - o chefe do órgão de assessota!lleJ!.tO
de informações da Presidência da Re_púl:~}~~;
· 4- o Chefe do Estado· Maior das Forças
Armadas;
5-o Advogado-Geral da União;
·
6-os Chefes do Estado-maior da Mari·
nha do Exército e da Aeronáutica;
7 :.._os comandantes do Exército.
8-os magi~tr~dos;
.
9 -os presidentes, diretores e supenntendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;
10- os Governadores de Estado, do Distrito Federai e de Território;
11- os interventores federais;
12- os secretários de Estado.
13 -os prefeitos municipais;
14- os membros do Tribunal de Contas
da União, dos Estados e do Di_~~rito Fe~eral;
15- O Diretof-Gúal do Departamento
de Polícia FederaL
c) os que, nos seis meses anteriores à ele~
ção, nos, Estados, no Distrito Federal, T~~n
tórios·e em qualquer dos Poderes da Umao,
tenham exercido cargo ou função, de nomeação pelo Presidente da República, sujeito à
aprovação prévia do Senado Federal;
d) os que tenham exercido,.nos quatro meses anteriores ao pleito, cargo ou funç_ão de
direção, adminiS-tração, representa~~? ~m
empresas concessionárias ou permissiO_nan~s
de serviço público, na área de comuntcaçao
social, ou ainda participação ou apresentação
habituais, ~om o sem vínculo contr~tual, na
programação dessa.s empresas,.~ssim como
em fUndações mantidas pela Umao, Estados,
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Distrito Federal, TerritórioS ou Municípios;
e) os que, até ::;eis meses antes da eleição,
tenham exercido cargo ou função de díreção,
administração ou representação nas empresas de que tratam os arts. 3o e 5? da Lei no
4.137, de 10 de setembro de 1962, quando,
pelo âmbito e natureza de suas atividades,

possam tais empresas influir na economia nacional;
f) até seis meses depois de afastadas das.
funções, os presidentes, diretores ou superintendentes das sociedades que tenha exclusivamente por objetivo operações financeiras
e façam publicamente apelo à poupança e
ao crédito, inclusive através de cooperativas
e de empresas ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo Poder Público", salvo se decorrentes de contratos que obedeçam a cláusulas
uniformes;
g) os que, dentro de seis meses anteriores
ao pleito, hajam exercido cargo _ou função
de direção, administràção ou repre-Sentação
em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens
com órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça
a cláusulas uniformes;
h) os que, detendo o controle de empresas
ou grupo de empresas que atuem no Brasil,
nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do art. 59 da Lei n9 4.137, de
10 de setembro de 1962, não apresentarem
à Justiça Eleitoral, até seiS meses antes do
pleito, a prova de que fi.zêram cessar o-ã.6uso
apurado do poder económico, ou de que
transferira,m, p-or força regular, o controle
de referidas empresas ou grupo de empresas;
i) os que, membros do Ministério Público,
não tenham se afastado da suas funções até
seis meses anteriores ao pleito;
j) os que, servidores públicos, estatutários
ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem
até três meses anteriores aO pleito, garantído
o direito ã percepção dos seus vencimentos
integraís;
- I) os que, até trés meses antes da eleição,
tiverem competência ou interesse, direta, indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e
contribuições de caráter obrigatório, inclusive pátafisCais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades;
m) os que tenham, dentro de três meses
anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função
de direção, administração ou representação
em entidades representativas de classe mantidas, total ou parcialmente, por contribuições
impostas pelo poder público ou -com recursos
arrecadados e repassados pela Previdéncia
Social.
III -para governador e Vice-Governador
de Estado e Distrito Federal:
a) os estrangeiros de qualquer nacionalidade:
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b) ·até seis meses depois de afastados definitiVamente de seus cargos ou funções:
1 -os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República dspecificados na alínea "b"do inciso II deste artigo
e, no tocante às demais alíneas,. tratando-se
der_e_partição pública, associaç_ão ou empresa
qUe opere no território de Estado ou do Dis·
trito Federal;
2- os comandantes do Distrito Naval, Região Militar e Zona Aérea;
3- osChefesdosGabinetesCivil e Militar
do Governador;
4- os membros do Tribunal de Contas do
Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios;
5 -os diretores os órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos Municípios;
6-os secretários da administrãção inunicipal ou membros de orgãos congéneres;
7 - o Comandante da Polícia Militar Esta·
dual.
IV- para Prefeito e Vice-Prefeíto:
a) no que lhes for aplicável, por identidade
de situações, os inelegíveis para os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador, observados os mesmos prazos·;
b) os membros do Ministério Público e Defensaria Pública em exercício na comarca,
nos quatro meses anteriores ao pleito, sem
prejuízo dos vencimentos integrais;
c) as _autoridades. policiais, civis e militares, com exercício no Município, nos três meses anteriores ao pleito.

substituído nos seis meses anteriores ao plei-

V- para o Senado Federal:
a) os inelegíveis parii os _cargos de Presidente e Vice-Piesidente da República, especificados na alínea "b" çlo ite.m II deste artigo
e, no tocante às derp.ais alíneas, se tratar de
repartiÇãO- pública, associação ou empresa
que opere no território do Estado, observado
o prazo de seis meses para a desincompati.
bilização;
_
- - -- _
b) effi cadã.- Estã.do e no Distrito Federal,
os inelegíveis para os cargos de Governador
e Vice-Goveinadõr, nas mesmas condições
estabelecidas.
VI -para a Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa e Câmara Legislativa,
no que lhes for aplicável, por identidade de
situações, ·os inelegíveis para o Senãdo Federal, nas mesmas condições estabelecidas, ob·
servado o prazo de seis meses para a desincompatibilização.
VII -para as Câmaras Municipais:
a) no que lhes for aplicável, por identidade
de situações, os inele&fveis pàrã.- o Senado
Federal, Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas, obser~ado o prazo de três
meses para a desincompatibilização;

III- os juízes eleitorais, relativamente
aos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.
Art. 3? Caberá.a qualquer candidato, a
partidos políticos ou· ao Ministério Público, '
no prazo de cinco dias contados da publicação
do pedido de registro de candidato, impugná-lo em petição fundamentada.
§ 19 A impugnação por parte do candidato ou partido não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido.
§ 29 Não poderá impugnar Oregistro de
candidato o representante do Ministério Público que, nos quatro anos anteriores, tenha
disputado cargo eletivo, integrado diretório
de partido ou exercido atividades políticas
partidárias.
§ 39 O impugnante especificará, desde
logo, os meios de prova com que pretende
demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso_, no máximo
de seis.
Art. 4? A partir da data em que terminar
o prazo para impugnação, passará a correr,
após devida notificação, o prazo de sete dias
para que o candidato, partido político ou coligação que possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de testemunhas, se for o caso,
no máximo de seis e requerer a produção
de outras provas, inclusive documentais, que
se encontrarem em poder de terceiros ou de
repartições públicas ou em procedimentos judiciais ou administrativos, salvo os processos
em tramitação em segredo de justiça.

b) em cada Município, os inelegíveis para
os cargos de Prefeito e Vice-Prefieto, observado o prazo- de três meses.
§ 1o São inelegfveis para os mesmos cargos, no período subseqüente, o Presidente
da República, os Governadores de Estado
e do Distrito Federal e os Prefeitos, eleitos
diretamente, e quem os houver sucedido ou

to.
§ 29 Para concorrência 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 mes_es_ antes do_ pleito.
§ 3~ O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se
a outros cargo-s, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos seis meses
anteriores ao pleito, não tenham sucedido
ou substituído o titular.
§ 49 São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consangüíneo_s ou afins, até o segundo grau
por adoção, do Presidente da República, de
Governador de Estado ou TC:nitõrio, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores
ao pleito, salvo se já titular de mandato eleitivo e candidato à reeleição.
Art. 29 Compete à Justiça Eleitoral conceder e decidir .as ar_güições de inelegibilidade.
Parágrafo único. A argüição de inelegibilidade será feita perante:
I - o Tribunal Superior Eleitoral, se se tra·
tar de candidato à Presidência e Vice-Presidência da República;
II- os Tribunais Regionais Eleitorais, se
tratar Oe candidatos a Senador, Deputado
Federal, Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;
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Art. s~ Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de
direito e a prova protestada for relevante,
serão designados os quatro dias seguintes pa~
ra inq~;~iriçãá das testemunhas do itnpugnante
e do impugnado, as quais comparecerão por
iniciativa das partes que as tiverem arrolado,
com notificação judicial.
§ 19 As testemunhas do impugnante e do
impugnado serão ouvidas em urna só assen·
tada.
§ 2~ Nos cinco dias subseqüeêntes o juiz
ou o relator procederá a todas as diligências
que determinar, de ofício.Ou arequerimento
das partes.
__
§ 39 No prazo do parágrafo anterior o
juiz ou o relator poderá ouvir terceiros, refe~
ridos pelas partes, ou testemunhas, como co·
nhecedores dos fatos e circ_unstâncias que
possam influir na decisão da causa.
§ 49 Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder
de terceiro, o juiz ou o relator poderá, ainda,
no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito.
§ 59 Se o terceiro, sem justa causa, não
exibir o documento, ou -não comparecer a
juízo, poderá o juiz contra-ele expedir mandado de prisão e instaurar process_o por crime
de desobediência.
Art. 6? Encerrado o prazo da dilação
probatória, nos termos. do artigo anterior, as
partes, inclusive u Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum
de dois dias.
Art. 79 Encerrado o prazo para alegação, os autos serão conc:lusivos ao juiz ou
ao relator, no dia imediato, para sentença
ou julgamento pelo Trib~nal.
_
Parágrafo único. O juiz ou tribunal formará sua convicção pela livre apreciação da
prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias
constantes dos autos, ainda que não alegados
pelas partes, mensionando, na decisã_o_, os
que motivaram seu convencimento.
Art. 89 Nos pedidos de registro de candidatos a eleiÇões municipais, O juiz· eleitoral
apresentará a sentença em cartório três dias
após a conclusão dos autos, passando a correr
deste momento o prazo de três dias para a
interposição de recursos para o Tribunal Regional Eleitoral.
§ 1" A partir da data em que for protocolizada a petição de recursos;passará a correr
o prazo de três dias para a apresentação de
contra-razões.
§ 29 Apresentadas as contra-razóes serão
os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Regional EleitQral, inclusive por portador, se houver necessidade decorrente da exi·
güidade de prazo.- correndo as despesas do
transporte por conta do recOrrente, se tiver
condiçóes de pagá-las.
Art. 9':> Se o juiz eleitoral õ3.o apresentar
sentença no prazo do artigo anterior, o prazo
para recurso só começará a correr após a publicação da mesma por edital em cartório.
Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese
prevista neste artigo, o corregedor regional,
de ofício, apui-atá o motivo do retardamentg

e pí-oporá ao Tribunal Regional Eleitoral~ se
for o caso, a aplicação da penalidade cabível.
Art. 10. Recebidas os autos na Secretaria do Tribunal Eleitoral, estes serão autuados e apresentados no mesmo dia ao Presi·
dente que, também na mesma data, os distribuirá a um relator e mandará abrir vistas ao
procurador regional pelo prazo de dois dias.
Par_ágrafo único. Findo o prazo, com ou
sem parecer, os autos setão enviados ao relator, que os apresentará em mesa para julga·
menta em três dias, independentemente de
publicação em pauta.
Art. 11. Na sessão do julgamento, que
poderá se realizarem até duas reuniões seguidas, feito o relatório, facultada a palavra às
partes e ouvido o procurador regional, proferirá o relator o seu voto e serão tomados
dos demais juízes.
§ r~ Proclamado o resultado, o Tribunal
se reunirá para lavratura do acórdão, no qual
serão indicados os direitos, os fãtos e as cir-cu-itsiâncías com base nos fundamentos do
relator ou do voto vencedor.
_§ 2~ Terminada a_sessão, far-se·á a leitu·
ra e a publicação do acórdão, passando a
correr dessa data o prazo de três dias para
a interposição de recursos para o Tribunal
Eleitoral, em petição fundamentada.
Art. 12. Havendo recursos para o Tribunal Superior Eleitoral,_ a partir da data em
que for protocolizada a petição, passará a
correr, independentemente de qualquer notificação ao recorrido, opr~zo d_e três dias para
a aprese.iifãção-áe contra-razões.
Parágrafo único. Apresentadas as contra~_raz.ões, ou decorrido o prazo sem elas,
serão os autos imediatamente remetidos ao
T#bun!ll Superior Eleitoral.
_ Art. 13._ Tratando:se de registro a ser
julgado originariamente por Tribunal Regional Eleitoral, observado o disposto no art.
6a desta Lei COmplementar, o pedido de registro, com õu sem impugnação, será j1,1lgado
em três dias, independentemente de publicaçã~ .~m Pª-l!ta.
Parágrafo_ tínicp. P_roceder-se~á ao julgamento na forma estabelecida no a rt. 11 desta
Lei Complementar, e havendo re_curso para
o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á
o disposto no artigo anterior.
Art. 14. No Tribunal Superior Eleitoral,
os re:t:u.rSo.s.so.bre registro de candidatos serão
processados e julgados na forma prevista nos
arts. 10 e 11 desta Lei Co~plementa.r. _
· Art. 15. Transitada em julgado a decisão
(Jue declarar a inelegibilidade do candidato,
ser·l!Ie-tnegado registro, ou cancelado, se
já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido.
Art. 16. Os prazos a que se referem os
arts. 3~ e seguin-tes desta Lei Complementar
são peremptórios e contínuos· e correm em
secretatia ou cartório e~ a partir da data do
encerramento do prazo para registro de candidatos, não se suspendem aos sábados, domingos e feriados.
,
Art. I 7. É facultado ao partido político
ou coligação que requerer o registro de candidatos considerado inelegível dar-lhe substi·
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·cutõ, niesmo que a decisão passada em julga-do tenha sido proferida após o termo final
do prazo de registro, caso em que a respectiva
comissão executiva do partido fará a escolha
do candidato.
Parágrafo único. Prevenindo a inelegibilidade implfcita por sua eventual extinção,
os partidos cujo registro provisório se vença
no período eleitoral, a partir de seis. meses
antes das eleições, terão este registro prorro·
gado até o dia seguinte as eleições.
Art. 18. A declaração de inelegibilidade
do candidato à Presidência da República, Governador de Estado e do Distrito Federal e
Prefeito Municipal não atingirá o candidato
à Vice-Presidente, Vice-Governador ou VlceMPrefeito, assim como a destes não atingirá
aqueles.
Art. 19. As transgressões pertinentes â
origem de valores pecuniários, abuso do poder econômico ou político, em detrimento
da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais realizadas pelo
corregedorMgeral e corregedores regionais
eleitorais.
Parágrafo único. A apuração e a pUnição
das transgressões mencionadas no caput deste artigo terão o objetivo de proteger a normalidade e legit1itiidade da-s -deiÇ-Oes contra
a influência do poder econômico ou do abuso
do exercício de função, cargo Ou emprego
na administração direta, indireta e fundacional da União, Estado, do Distrito Federal
e dos Municípios.
Art. 20. O candidato ou partido político
é parte legítima para denun.ciar os culpados
e promover-lhes a responsabilidade; a nenhum servidor público, inclusive de autarquia, de entidade paraestatal e de sociedade
de economia mista, se-rá lícitõ negar ou refar·
dar ato de ofício tendente a esse fim, sob
pena de crime funcionaL
Art. 21. As transgressões a que s_e_refere
o art. 19 desta Lei Complementar serão apuradas mediante procedimento sumaríssimo
de investigação judicial, realizada pelo corregedor-geral e corregedores regionais eleitorais, nos termos das Lei noS 1.579, de 18 de
março de 1952, 4.410, de 24 dC setembro de
1964, com as modificações desta Lei Complementar.
Art. 22. Qualquer partido polftíco, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente
ao corregedor-geral ou regional, relatando
fatos e indicando provas, indícios e çi.rcunstâncias e pedir abertura de investicação judi·
cial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder económico ou do poder de aut?ridade, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
I -o corregedor, que terá as mesmas atribuições do relator em processos judiciais, ao
despachar a inicial, ado tará as seguintes providências:
a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-selhe a segunda via apresentada pelo represen·
tante com as cópias dos documentos, a fim
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de que, no prazo 'de cinco dias, ofereça ampla

defesa, juntada d,e documentos e rol de teste~
munhas, se cabível;
b) determinará que se suspenda o ato que
deu motivo à representação, quando for rele~
vante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a: ineficácia da medida, caso seja
julgada procedente; ,
c) indeferida desde Iog.o a inicial, quando
não for· caso de representação ou lhe faltar
algum requisito desta Lei Complementar.
II- No caso do corregedor iqdeferir are·
clamação ou representação, ou retardar-lhe
a solução, poderá o interessado renovâ~ta perante o Tribunal, que resolverá dentro de
vinte e quatro horas.
· UI- O interessado, quando for atendido
· ou .ocorrer demora, pederá levar o fato ao
conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias. - JV:_Feita'a notifiéãçãõ,-a Siáiui.ria do
Tribunal juntará aos autos cópía autêntica
do ofí~io endereçado ao representado, bem
como a prova da entrega ou da sua recusa
em aceitá-la ou dar recibo.
V~ Fiiido· o prazO dã notificação, com ou
sem defesa, abrir-se-á prazo _de cinco dias
para inquirição, em uma só assentada, de tes·ternunhas arrÇ>ladas pelo representante e pelo
representado, até o máximo de seis para cada
utn, as quais comparecerão independentemente de intimação.
VI - Nos trés dias subseqüerites, o corregedor procederá a todas as diligências que
determinar, ex officio ou a requerimento das
partes.
VII - No prazo da alínea anterfor, o corregedor pdderá ouvir terceiros, referido pelas
partes, ou testemunhas, com conhecedores
dos fatos e circunstânciaS -que possa-m influir
na decisão do feito.
, VIII- Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em
poder de terceiro, inclusive estabelecimento
de crédito oficial ou privado, o corregedor
poderá ainda, no mesmo prazo co_ordenar o
respectivo depósito ou requisitar cópias.
IX -se a· terciir6, ·sêiii fuSta: ·éãu'sa, náo
exibir o documento, ou não comparecer a
juíz.o poderá o juiz expedir-contra ele mandado de prisão e instaurar processo por crime
de desobediência.
X-Encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Públi·
co~ poderão apresentar alegações no pra-zo
de dois diasL
XI- Terminado o prazo para alegação,
os autos serão conclusos ao corregedor, no
dia imediato·;-para apresenlàçáO de relatório
conclusivo sobre o que houver sido apurado.
XII - 0 relatório do corregedor, que será
assentado em três dias, e os autoS da representação- s·erão encaminhados ao Tribunal
coinpetente, no dia imediato. co-m pedido de
inclusão incontinenti do feito em pauta, para
julgamento na primeira sessão subseqüente.
XIII- No Tribunal. o Procurador-Geral
ou Regional Eleitoral terá vista dos autos por

quã.renta c oito horas para se pronunciar sobre as imputações e conclusões do relatório.
XIV -Julgada procedente a representa~o, o Tribunal declarará a inelegibilidade
· do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, com.inando-lhes
sanções de inelegibilidade para as eleições
e se realizarem nos três anos subseqUentes
à eleição em que se-verificou, além da cassação do registro do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder económico- peJo-desvio ou abuso do poder de
autoridade, determinando a remessa dos autos ao Ministério-Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e processo-crime, ordenando quaisquer
outras providências que a espécie comportar.
_ XV- Se a representação for julgada procedente após a eleição do candidato, serão
.remetidas _cópias de todo o processo ao Ministerio Público eleitoral, para os fins previstos
no art. 14, §§ 10 e 11 cta Constituição, e art.
262";TrlciSO IV dO Código Eleitoral.
Parágrafo -único. O -recurso contra a diplomação, interposto pelo representante,
não impede a atuação do Ministério Público
no mesmo sentido.
Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre, apreciação ·de fatos públicos
e notórios, dos indícios e presunções e prova
produzida, atentando para circustâncias ou
fatos, ainda que não indicados ou alegados
pelas partes, mas que preservem o interesses
plililico da liSura eleitoraL
Art. 24. Nas eleições municipais, o juiz
eleitoral será competente para conhecer e
processar a representação prevista nesta Lei
Complementar, exercendo todas ·as funções
atribuídas ao corregedor-geral regional,
constantes dos incisos 1 a XV do art. 22 desta
Lei Complementar, cabendo ao representante do Ministério Público Eleitoral em função
na zoilã ~lehoral as atnõuições deferidas ao
piocurador-geral e regional eleitoral, obser_vadas as normas do procedimento previstas
nesta Lei Complementar.
Art. 25_L_- __Ocorrendo, após a eleição para
o cargo de Presidente e Vice-Presidente da
República, Governador e Vice-Governador,
Prefeito e Vice-Prefeito, o cancelamento do
diploma de candidato eleito, realizar-se-á nova eleição dentro d~ sessenta dias após a publicaçãO o-u infimação da decisão transitada
en1 julgado.
Art. 26. Constitui ciíme eleitoral a ãrgüição de inelegibilidade, Õu a impugnação
~e registrô de candidato feita por interferência do poder económico, desvio ou abuso do
poder de autoridade, deduzida de forma temerária_ ou de manifesta má-fé:
Pena:Detenção de seis meses a dois anos,
multa de vinte a cinqUenta vezes O valor do
Bónus do Tesouro Nacional - BTN e, no
caso de Sua extinção, de título público que
o substitua.
Art, 27. O Tribunal Superior Elei!oral
expedirá instruções para o processamento do
registro de candidatos.
Art. 28. Esta lei entra em vigor na data
de; sua publicação.
-
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Art. 29, Revogam-se as disposições cm
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)
- Sobre a mesa, emenda que vai ser lida
pelo Sr. lD Secretário.
É lida a seguinte.
N~

EMENDA
5 de Plenário

Ao Projeto de Lei da Câmara n9 3, de
1990, que estabelece, de acordo com o
art. 14, § 9~ da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de sua cessação e determina outras providências.

e

Inclua-se onde couber:
''Art.
Os servidores efetivos e eStáveis que devam se desincompatibil!zar
para concorrer a eleição serão afastados,
com remuneração_ integral, por requerimento ao seu superior· hieráiquíco.: ·
Par.ágrafo único._ O .requerimento
serii instruído com o1i dOêumentos constantes de regulamentação do Tribunal
Superior Eleitoral e, se o servidor não
se candidatar efetivamente será obrigado a devolver aos cofres públicos,_ em
3 parcelas, o total recebido, com Correção monetária."
Sala das Sessões, 23 _de março de 1990.
-Senador Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Com a palavra o nobre Relator, para "'pinar sobre a emenda.
O SR. MARCONDES GADELHA(PFLPB. Para proferir o parecer. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente:
A emenda do Senador Jutahy Magalhães,
apresentada em turno suplementar, diz que
os servidores efetivos e estáveis, que se devam desicompatibilizar para concorrer à eleição, serão afastados com remuneração integral, por requerimento aos seus_ superi~res
hierárquicos. O -requerimento será instruído
com os documentos constantes da regulamentação do TSE, e, se o servidor não se candidatar, efetivamente, será obrigado a devolver
aos cofres públicos, em três parcelas, o to_ta[
recebido com correção,.monetária.,
Não temos nenhuma obieção. E uma medida que visa apenas dar mais segurança, mais
tranqüilidade ao servidor público, sem elidir
a sua responsabilidade para com o Erário,
ero caso de não ser candidato. Isso visa a
evitar a burla, Sr. Presidente. Este parágrafo
visa evitar que, eventualmente, alguém possa
se ~tilizar deste dispositivo para transformar
a suã candidatura, por algum tempo, em férias rerriuneradas. De modo que, caso essa
candidatura não se consolide, o servidor será
obrigado a devolver o dinheiro aos cofres públicos.
Som~s favoráveis, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Em discussão o_ s_ubstitutivo e a emenda,
em turno s·uplemenrar.
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O Sr. Ronan Tito-- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneifo}
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ro·
nan Tito.

OSR. RONANTITO (PMDB --MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, srs. Senadores.
Eu também sou favorável. No entanto, pa·
ra melhor redação, como se trata de emenda
de Plenário, "na data da aprovaçao do seu
nome na convenção", porque, senão quando
é que 9 sujeito se afasta? No dia 2 de abril,
no dia 3 de abril, quando? Então: "após apro-

que até' ó âia_ 6 de ab-ril esse regime único
Sef3institufdo, inclusive porque já há ao menos uma ameaça, sobre todos os que não são
estáveis. Há, entre os fuilcioriários, os servi·
dores que não são estáveis, muitos elementos
que podem pleitear um registro eleitoral.
Eles serãQ punidos ou haverá uma distinção
entre uns e _outros, quando eles concorrem
ao mesmo cargo?
' De inOdo que a Mesa pede desculpas por
ter interferido. mas o assunto tem de ser es·
clarecído_.

O Sr. Oii&Cii SOBres .....:.sr.' Presidente, peço
a palavra para discutir.

Março de 1990.

COmo é que fica? AchO q-Ue dever(amos
deixar uma redação mais genérica e permitir
que o Tribunal Superior Eleitoral regulamentasse.
Gostei muito da sugestão do Senador Jarbas Passarinho, pedindo se incluir os servi.
dores civis e militares.

O SR. MARCONDES GADELHA - Sr.
Presidente, acho que nãO podemos acéita:r
a regra geral e tentar invalidá-la no particular.
O Sr. Mário Mala- Permite-me V. EXUm aparte?·
- ·
-

O SR. MARCONDES GADELHA- Com
-0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
prazer.
-Tem a palavra V. Ex'
O SR. ~RESIDENTE (Nelson Car~eiro.
ter ficado incompleta, ela não .marca data.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Fazendo soar a campainha) -Nobre SenaEu sou pela aprovação do espírito da emenPara discutir, Seni levisão do orador.)- Sr.
dOr Mário Maia, a Mesa lembra que o nbbre
da, complementando na redação "na data da
Presidente,' não sei se o Relator está com
Relator está proferindo o seu parecer. Aparnomeação da convenção" que é da tradição
a
palavra,
mas
acho
que
atendendo
'à
preocu·
teando-se dessa forma, .estamos c_o.ntr.a todas
da legislação brasileira.
pação de V. Ext, parece-me que-a expressão
as disposições regimentais.
O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex~
devesse Ser' setvidor público, sem se tratar
um aparte?
O Sr. Mário Maia - Quanto ao probl6ma
de estabilidade ou não, dependente da condique o Senador Ronan Tito levantou, quero
,
ção dele no momento da convenção.
O SR. RONAN TITO - Pois não, nobre
dizer que não procede, porque o problema
-~E P<!:ra servidor _público inclui-se estatu·
Senador Odacir Soares.
- tállo e celetista. Parece-me ser esta a expi-es- -não é de incompatibilidade mas de. remuneO Sr. Od3cir Soares --lrlclusjve, o docuração. Fica licenciado três meses antes, mas
são a ser utilizada.
mento que vai ínSúuir o afastarntnt_o do servicom remuneração,
O
SR
•.
I'RESlDE)'ITE
(N~Iso)l,
Cllfneiro)·
dor é a ata da conversão.'
---:-A M~sa qãp propõe,_sege.re .. S.e a s~;~gestão
_ Osr. Ronan Tito .:..__ Pêrdão, eu não me
O SR. RONAN TITO - Perfeito. Agra·
for acolhida, ptoposta tem que ser do pl-6fiz entender. Vou tentar falar em português
deço ao. nobre Senador Oda,cir '·Soares pelo
prio Relatpr ..
e mai~ pa.usado. Vejaffios o caso em que o
esclareCimento. . --------servidor tem _que esperar a converição e o
O Sr. Marcondes Gadelhà - Sr. Presidendocumento para íriStruif, .ã desincompatibili0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
te, peço a palavra pela ordem.
zação, qual seja o documento expedido pela
- A Mesa não faz perguntas, mas gostaria
O SR. PRESIDENTE (Nelson Canieíro)
convenção. A convenção, conio Sabemos, do
de um esclarecimento, já que vamos votar.
-Tem a palavra V. Exf_
meu Partido deve_ acontecer em junho, porPergunto: .e os que não são estáveis? Os_CLT
que também podem ser candidatos? Terão
O SR.MARCONDES GADELHA (PFL- - _t8:nto merio_s de seis meses. Acontece que um
de se demitir?
PB. Pela ordeni." Sení i'eVisãci- do orador.) ; .d?s fup.cio~ários colocados nas inelegibilidaSão perguntas que eu gostaria que o Rela-Sr. Piesidente, iiVemo·s o'ésclarecim'ento , des, o arrecadador de impostos pot exemplo,
só pode, seg~ndo a lei, se desincopatibilizar
tor esclarecesse, para esclarecimento dos fundo Se!_!ai:l:Or Jutahy Magalhães. l';[o primeiro
seis meses ailtes. O doCumento que instrui
cionários que queiram ser candidatos.
instante· eni qUe a -matéria ine· foi' apres·en·
~o da convenção. Ele chega lá, com_a conventada, eu a acolhi como razoável, até porque
O Sr. Jutahy Magalhães Peç'o a palavra
ção dele, 3, 4 meses antes e instrui. O TSE
não
estamo?
legislando,
apenas
ad
hoc,
para
pela ordem, Sr. Presidente.
·
diz: "Tudo bem, mas você não pode mais
aqui e agora, estamOs legislando, pressupos·
p~rqlle vosê é inelegível porque· a lei não
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) -to, também para o futuro. E, neste caso, haConcedo a palavra a V. Ex•
permite''. E isso que_ estou querendo esclareverá dias em que esta Constituição será cumcer. Por isso mesmo, gostaria que· fizéSsemos
prida.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
uma tedação bastante larga, abrangente, _pa·
-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
O Sr. Ronan Tito--E,u,espero. __
t'a que o Tribunal regulamentasse~· Aí, Sim,
-Sr. Presidente, informalmente, da forma
o Tíibúnal, corri tempo, poderia regulamenO SR. MARCONDES GADELHA- Mas,
como V. Ex~ está colocando, e antes de o
tar esse preceito" que acho ítnportante.
Sr. Presidente, considero esta observação 'do
Relator esclarecer, eu diria que apresentei
Senador Odacir Soares muito judiCiosa e talessa emenda por solicitação do Senador FerO SR. MARCONDES GADELHA - Sr.
vez umª sol1,1ção.
nando Henrique ÇarâoSo, que, não está prePresidente, creio que se nós supriminnos a
sente no momento, e que me· pediu para assieXpressãO ''efetivos e estáveis", se colocar·
Ronan T-Úo- Senador MaicÕndes
nar essa emenda e a encamirihaf aqui.
mos apenas servidores públicos, a redação
Gadelha, permita-me um aparte. (Assenti~
Agora, o problema da_ CLT, segundo eu
ficará com esse caráter abrangente que o nomento.do-orador) Está vendo V. Ex~ como
fui informado, porque -eu também fiz essa
bre Senador Ronan Tito reclama.
é sempre difícil lf:gislar? É se.mpre difícil lepergunta, a Constituição determina a unífícaRepito, não podemos aceitar a regra geral
gislar. Agora, legislar em cima da perna, en·
ção até 6 de abril. Caso n6s não Venhamos
e tentar invalidáMia, no particular. O Senador
tão é uma coisa, e~ sob pressão é outra coisa
a cumprir a Constituição, eritão, iSso·e- outra
Ronan Tito se preocupa porque a matéria
dificílima.
coisa. A ConstituiÇão deteí-mina o sistemaestá sendo discutida, segundo S. Ex•, a toque
Estamos vendo, então, que os Senadores
jurídico único do funcionalisrrio público. Pela .~ó podem se liberar após a CO-Q-venção. A
de caixa. Medidas são apresentadas também
Constituição, existe um pi8zo e esse -,pr-azo
na undécima hora. Mas devo dizer que este
convenção acontece três ou quatro meses an·
se esgota no dia 6 de abrH.
é o Regimento da Casa. Só está sendo apretes. E, no caso dos funcionários públicos, por
sentada a matéria em turno suplementar e
eXemttlo, arreca~dores de impostos, que só
O SR. PRESIDENTE (Nelson cárneiro)
com essa suposta ligeireza a que o Senador
podem se candidatar se se desincompatibi- V. Ex' é um antígo pailamentar e homem
alude porque o Regimento permite. O Regilizarem seis meses antes, como é que fazem?
público. V. Er sabe que é pouco provável

vado o seu nome na convenção". Como se
trata de uma emenda de Plenário, ela pode

-~

a
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mento foi discutido exaustivamente e contempla essa situação que estamos vivendo.
De modo que não vejo nada de especial neste
fato.
O parágrafo que_ o Senador contesta. diz:

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

"O requerimento será instruído com
os documentos constantes da regulamen-

----o Sr. Odacir Soares- Acho que são duas
situações distintas-~ As situações não são as
m_es_maS. A l_ei -é de inelegibilidade e quando
el<_l trata das inelegibilidadeS gerais e especí·
ficas para cada situação- como·no 'caso específico do arrecadador de tributos, por exem~
pio - este tem que se desincompatibilizar
no prazo que a lei de inelegibilidade, a lei
no seu âmbito mais genérico, fiXa essa desincompatilização de seis, quatro ou cinco meses. Essa emenda trata de outra matéria. Ela
trata da manutenção da remuneração do ser-Vidor público-que tenha o se:u nome aprovado
numa conv~nção partidárj8:, do servidor público em geral. Se esse arrecadador, se esse
secretário, se çs~e o~ ~qUel!! funciollário está
prejudicado, está dentro das regra~ gerais da
lei de inelegibilidade, ele tem que sair no
prazo de seis meses sem remuneração. Apenas o ~rvidor público comum, o barnabé,
aquele que não tem cargo em comissão, ou
cargo cujas atribuições sejam de arrecadar
impostos e tributos, este vai ser protegido
com o recebimento do salário rio prazo de
trêS meses. A meu ver não há choque, não
há ConflitO ãlguin: Não ~á Cofiflitô,: nem perigo
que os Tril)unaiS Eléitorais possam interpretar as duas normas confliiantemente.
São matérias distintas: uma que trata da remuneração do servidor que tem o seu nome
homologado numa convenção partidária e a
outra parte, que trata das inelegibilidades como matéria essencial do substitutivo.

tação do TSE, e se o servidor não se
candidatar efetiva-inente terá que devolver o dinheiro."

Essa é a regra geral -_se oservidor não
se candidatar efetivamente terá_que devolver
o dinheiro." Os detalhes poderão ser depois
colocados pela justiça, conio o Senador jUlgar. Mas, considero que esta é uma regra
geral, ela não é particularista, ela não espe·
cifica.

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
Ex~

um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço
V. Ex• com muito prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho- EsfoU vendo
que diante das peculiaridades de cada caso
talvez o melhor fosse não dar provimento
a essa emenda, não acolhê-la, porque é uma
preocupação com a corrupção, é uma cOisa
que agora se transformou em objetivo número 1, nacional e inteiii:acional. A corrupção
- já tiVe oportunidade de dizer aqui neste
plenário e fui criticado por alguns - qasceu
com Adão, complementou-se com Eva e só
acabará qUando o último homem sair da face
da terra, tendo o cuidado de levar pelo braço
a últiina-mulher. Então, ficar pensando que
se pode resolver cada caso de corrupção através de uma medida cautelar é absolutamente
inatingível como objetivo. Lembro-me de
Geórges· Bárianos, no~ Diário- do_ Pároco_ da
Aldeia, quando o padre verifiCou que a servidora, a servente da igreja tinha o cuidado
enorme de manter a nave da igreja sempre
limpa, pOiS qualquer pessoa que entrava e
sujava ela limpava, e o pildre fez a reflexão:
"pobre da minha irmã", essa que quer que
tudo esteja puro o tempo todo; sempre vai
haver um pouco de poeira". Então, haverá
sempre um pouco disso e p-orque nãO deiXarmos que o próprio-Tribunal SuperiOr Eléitoral regulamente a matéria:? Tiraríamos· o peso
dessas questões todas colocadas no nosso projeto e deixaríamos que a própria legislâção
eleitoral resolvesse_ Veja qUe estamos Sendo
altamente beneficíã:dos porque· o Ministro
Rezek, ainda como Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, foi quem nos deu oportunidade de, votando a inelegibilidade, não termos que fazer a primeira mudança da Constituição. Então. o Tribunal terá condições de
fazê-lo. Ao passo que quando coloca uma
questão como essa, parece que a observação
do Senador Ronan Tito não será acolhida
por V. Ex• na íntegra porque ficará sempre
a duplicidade de casos. O arrecadador de tri·
butos já estaria previamente corislder~do ine·
legível porque no prazo que ele tem que se
desincopatibilizar haveria o choque com arecomendação da emenda.

OSR. MARCONDES GADELHA- Ouço
V. EX'

de

O SR. MARCONDES GADELHA - Sr.
Presidente, estou a~e.nto às cOnsiqerações dos
nobres Senadores Jarbas Passarinho Odacir
-Soares e Ronan Tito. iá expedi o' m;u ponto
de vista, mas não sou uin ob_stinad.o. Mante·
~ho a mi~hª_posição. Consí~ero que o plenáno é soberano, que os Líderes poderão rejeitar a emenda e não estarão prejudicando
substancialmente o texto. Mantenho a minha
posição, Sr. Pfesidente.
O SR. PRESIDENTE (Nefson Carneiro)
....... Q Relato~ opina favoravelmente à emenda

de plenário, oferecida pelo nobre Senador
Jutahy Magalhães, que será submetida à votação.
Há, contudo, subemenda ao substitutivo,
qUe Se-rã lida pelo Sr. 1., Secretário.
·

É lida a -seguinte
SUBEMENDA À EMENDA N• 5
(de Plenário)
Re_dija-se assim

~

emenda apresentada:

"Art.
Os servidores públicos que
devam se desincompatibilizar para concorrer a eleição serão afastados com remuneração integral por requerimento do
seu superior hierárquico.
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Parágrafo único. O requerimento
será instruído _com a Ata da Convenção
Partidária e documentos constantes de
regulamentação do TSE e se o Servidor
não se ca_ndidatar efetivamente devolverá aos cofres públicos, em 3 (três) par·
celas, o total recebido, com correção monetária."

Sala da~ Sessões, 2~ de março de 1990.
-Senador Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente,_ peço
a palavra para encaminhar a. votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
...- Concedo a palavra ao nobre Senador RonanTito:
----OSR. RONANTITO (PMDB -MG. Para
encaminhar a Votação.)-Sr. PieSidente, encaminho pela rejeiçãO; pdos.esdareCimeiitos
que surgirãrri põste.Tíorriu~nte. que, iildUsiVe,
forneci.
O SR. PRESIDENTE (Nelson C~rneiro)
-O Relator tem que opinar .sobre a subemenda.
_
_ _
Solicit<? o parecer do n6b~e Relator.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFLPB. Para emitir parecer.)- Sr.-Presidente,
eu mantenho a redação original do Seriador
Jutahy Magalhães.
' '
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Com parecer contrário, Vai Ser·submêtida
a votos a emenda.
·· ·
'
Em votação o "Substitutivo, em turno Suprementar.
Os Srs. Senadores que aprovam- que1iãm
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Em votação•a emenda.
Os Srs. Senadores que à aprovam pe-rmaneçam sentados. (Pausa)
Aprovaçla; .
, ,
.
A matéria vai à Comissão Diretora para
redação finaL
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a m_c;::sa, redação final que será lida
pelo Sr. 1~ Secretário.

É lida a seguinte
PARECER N• 54, DE 1990
(Óa Comissão Direton)
Redação final do Substitutivo do Sena·
do ao: Projeto de Lei da_ Câmàra ~· 3,.
de 1990- Complementar (nD 149/89, na
Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara no 3, de 1990 - Complementar (n:' 149/89. na Casa de origem), que
estabelece, de acordo com o art. 14, § 9" da
Constituição, casos de inelegibilidade, prazos
de sua cessação e determina outras providências:
Sala de RéuniôeS da Comissão, 23
março de 1990. -Nelson Carneiro. Presidente

de
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António Luiz Maya, Relator -

Pompeu

_de Sousa - Louremberg Nunes Rocha.
ANEXO AO PARECER N" 54, DE 1990
Redação final do Substitutivo do Senado ao Prôjeto de Lei da Câmara n• 3,
de 1990- Complementar (n~
149/89-Complementar, na Casa de origem), que estabelece, de acordo com o
art. 14, § 9~ da CóõstiiUição, casOs de
inelegibilidade, prazos de sua cessação e
determina ou_tras providências.
O Congresso Nacio.nal-decn!"ta·:-

Art. 1~ São inelegíveisi
I - para qualquer cargo eletivo:
a)
os inalistáveis e os analfabetos;
b) os que participem Ga org-<i.nização ou
funcionamento de qualquer agrupamento,
associação ou pa"rtido pOlítico cujo programa

de ação contrarie a soberania nacional e o
reginie de-rriocráiicO, bãseã.do Da Pluralidade
de partidos e na garantia doS direitos fundamentais do_ homem, conforme expresso no
art. 17 da Constituiçâo".
·
c) os que, ostensiva ou veladariiente, façam parte de partido político cujo registro
tenha sido cassado _por decisão judicial transitada em julgado;
d) os que hajam atentado em detrimento
do regime democrático contra a soberania
naciOD.al ou o pluripartidarismo e os direitos
fundamentais da pessoa hu:ffiana;
e) os membros do Congresso Nacional, das
Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras ,Municipais que hajam
perdido os_ respectivos mandatos por infrin·
gência do disposto no art. 55 da Constituição,
dos dispositivos sobre perda de mandato das
Constituições Estaduais, Leis Orgânicas dos
Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que s.e realizarem nos_três,anos subseqüentes ao_ térmíno da legislatur:;t;
O as_que tiv~rem suas contas.relativas ao
exercício de_cargos ou funçõe~ públicas rejeitadas por irregularidade insanáy~l e por decisão irrecorrfvel do órgão judicial, para as eleições que se realizarem nos cinco anos seguintes, contados a partir da data da decisão;
g) os que forem declarados indignos do
serviço militar, u~nto profissional como temporário, em qualquer das Forças;
h) os que estejam privados, por sentença
judicial transitada em julgado, __ em processo
eleitoral, do direito à elegibiliQade, por atentado ao regime democrático,_ ã exação e à
probidade administrativa e â lisura ou â normalidade de eleição;
i) os detentores de cargo a administração
pública direta, indireta ou fundacional, que
beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso
do poder económico- ou pOlítico apurado em
processo, com setença transitada em julgado,
para as eleições que se realizarem nos três
anos seguintes ao término do_ seu mandato
ou no período de sua peTmanência no cargo;
j) os que tenham, contra si, sentença condenatória por enriquecimento ilicito;
I) os que forem condenados criri:tínalmen·
te, com sentença transitada em julgado, pela

prática de crimes contra a economia popular,
a fé pública, a administração pública, o património público, o mercado financeiro e por
cri:ines eleitorais-. pelo prazo de três -anos;
m) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, tenham sido ou
estejam_ seodo objeto de processo de liqüidação judicial ou extrajudicial e hajam exercido, nos doze meses· anteriores â respectiva
decretação do processo, cargo ou função de
direção_, administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer
rCsponsabilidad~;

-n) o GoVerriador e o Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e
o Vice-Prefeito que perderem seus cargoseletivos, por infringência a dispositivo da Constitu"iÇãOEstadual, da Lei Orgânica do Distrito
Federal ou da Lei Orgânica do Município,
para as eleições que se realizarem nos três
anos· sliOseqüentes ao téimino do mandato
para o qual tenham sido eleitos.
II-para Presidente ou Vice-Presidente
da República:
·a) os· brasileiros naturalizados e os estrangeiros-de qualquer nacionalidade;
b) até seis meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções:
1 -os MinistroS de Estado;
2- os chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar, da Presidência da
República;
3- o chefe do órgão de assessoramento
de informações da Presidência da República;
· 4- o Chefe do_ Estado-Maior das Forças
Armadas;
5- õ Advogado-Geral da União;
6-os Chefes do Estado-MaiOr da Marinha, do. Exérç:Ho ~ da Aeronáutica;
7--os comanda-ntes do Exército;
8-os nlaiisfr:adõsi · - - ' - ·
9-os pres_ide!J.tes, diretores_ e superinte_ndentes de autarquias,_emp~esas públicas, ~o
ciedade~ de economia místa e fundaçOes;
10 -=-_Os Governadores de Estado, do Distrito Federal e de Terl-itório;
11- o_S: interventores_fe_derais;12- os seàetários de Estado;
l3 - 9~ prefeitos municipais;
14- oS rriembros do Tribunal de Contas
da União, dos Estados c;; do Dlsl:rito Federal;
15- o Diietor~Ger8.1 do Depãrtãmento de
Polícia Federal;
c) os que, nos seis meses anteriores à eleiçã_q_, nos Estados, no Distrito Federal, Territórios e em qualquer dos Poderes da União,
tenham exercido cargo ou função, de nomeação pelo Presidente da República, sujeito· â
aprovação prévia do Senado Federal;
d) os que tenham exercido; nos quatro me·
ses anteriores ao pleito, cargo ou função de
direção, administração, representação em
empresas concessionárias ou·pertniSsionárias
de serviço público, na área de comunicação
social, ou ainda participação ou apresentação
habituais, com ou sern vfnculo contratual, na
programação çiessas empresas, assim como
em fundações mantidas pela União, Estados,
Distrito Federal, Territórios ou Municípios;
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e) os que, até seis meses antes da eleição,
tenham exercido cargo ou função de direçáo,
administração ou representação na·s empresas de que tratam os arts. 3° e 5P da Lei no
,4.137, de 10 de setembro de 1962, quando,
pelo âmbito e natureza de suas atividades,
possam tais empresas influir na economia nacional;
O até .seis meses depois de afastados das
funções, os presidentes, diretores ou superin·
tendentes das socie<{ades que tenha exclusi·
vamente por objetivo operações financeiras
e façam publicamente apelo à poupança e
(lC) crédito, inclusive através de cooperativas
e de empresas ou estabelecimentos que go·
zem, sob qualque_r forma, de ~antagens asseguradas pelo Poder Público, salvo se decorrentes de contratos que obedeçam a cláusulas
uniformes;
_ g) os que, dentro de seiS meses antedares
ao pleito, hajam exercido cargo ou função
de direção, administr_ação ou representação
em pessoa jurídica ·ou em-empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens
como órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça
cláusu.l;ts uniformes;
h) os que, detendo o controle de empresas
ou grupo de empresas qu_e atuem no Brasil,
_nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do art. 5° da Lei no 4.137, de
10 de setembro de 1962, não apresentarem
à Justiça Eleitoral, até seis meses antes _do
pleito, a prova de que fizeram cessar o abuso
apurado do poder econõmico, ou de que
transferiram, por força regular, o controle
de referidas empresas ou grupo de empresas;
i)_ os que, membros do Ministério Público,
não tenham se afastado das suas funções até
seis meses anteriores ao pleito;
j) os que, servidores públicos, estatutários
ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, dos,Estados, do Distrito Federal, dos Mun_icípios e
dos Territórios, inclusive das funções mantidas pelo Poder Público, não se afastarem
até três meses anteriores ao pleito, garanqndo o direito â perCepção dos_ seus vencimentos integrais;
I) os que, até três mes_es antes da eleição,
tiverem competência ou interesse, direta, indíreta ou eventual, no _lançamento, a:~:reca
dação ou fiscalização de impostos, taxas e
contribuições de_ caráter obrigatório, inclu·
sive parafiscais, ou parã aplicar multas relacionadas com essas atividades;
rn) os que_ tenham, dentro de três meses
anteriores ao pleito; ocupado cargo ou função.
de direção, admini~tração ou representação
em entidades representativas de classe mantidas, total ou parcialmente, por contribuições
impostas pelo poder público ou com recursos
ar;r~cadados e repassados pela Previdência
Social.
III- para Governador e Vice-Governador de Estado e Distrito Federal:
a) os estrangeiros de qualquer nacionalidade;
-

ª
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b) até seis meses depois de afastados defi·
nitivamente de seus cargos ou funções:
1 - os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea "b" do inciso II deste artigo
e, no tocante às demais alíneas, tratando-se
de repartição pública, associação ou empresa
que opere no território de Estado ou do Distrito Federal;

2- os comandantes do Distrito Naval, Região Militar e Zona Aérea:
3 . ,. . . ., os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar
• do Governador;
4- os membros do Tribunal de Contas do
Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios;
5-os diretores-de órgãos estaduais ouso·
cie-dades de assistência aos Municípios;
6-os secretários da administração municipal ou membros de órgãos congéneres;
7- o Comandante da Polícia Militar Estadual.
IV- para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicáVel, por identidade
de situações, os inelegíveis para· os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da Repúbli-.
ca, Governador e Vice-Governador, ob!:lervados os mesmos prazos; b) os membros do Ministério Público e Defensaria Pública em exercício na comarca,
nos quatro meses anteriores ao· pleito, sem
prejuízo dos vencimentos integrais;
c) as autoridades policiais, ·civis e militares, com exercício no Município, nos trés meses anteriores ao pleito.
V- para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presi·
dente e Vice-Presidente da República, especificados na alínea "b" do item II deste· artigo
e, no tocante às demais alíneas, se se tratar
de repartição pública, associação ou empresa
que opere no território do Estado, observado
o prazo de seis meses para a desincompatibilização;
b) em cada Estado e no Distrito Federal,
os inelegíveis pàrã- OS Cargos. de Governador
e Vice-Govemador, nas mesmas condições
estabelecidas.
VI- para a Câmara dos Deputados, As·
sembléia Legislativa e Câmara Legislativa,
no que lhes for aplicável, por identidade de
situações, os inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observa do o prazo de seis meses para a desincompatibilização.
VII- para as Câmaras Municipais:
a) no que lhes for aplicável, por identidade
de situações, os inelegíveis para o Senado
Federal, Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas, observado o prazo de três
meses para a desincompatibilizaçâo;
b) em cada Municfpio, os inelegfveis para
os cargoS de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de três meses.
§ 1"' São inelegfveis para os mesmos cargos, no período subseqiiente, o Presidente
da República, os Governadores de Estado
e do Distrito Federal e os Prefeitos, eleitos

subStitUído nos seis meses a·nterioreS ao Pleito.
§ 2~ Para conCorrência a outros cã.rgos,
o Presidente da República, os Governadores
Cle Estado e do Distrito Fede-ral eos Prefeitos
4e:'!'.~~ renunciar aos respe_çtívos mandatos
até seiS meses antes do_ pleito.
§ 3~ O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão Candidatar-se
a ou-tros cargOs, preservan-do os seus mandatos respc:_ctiv?_S,_desde que, nos seis meses
anteriores ao pleito, não tenham sucedido
ou substituído o titular.
§ 4\' S~o inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consangüfneos ou afins, até o segundo grau
por adoção, do Presidente da República, de
Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores
ao pleito, salvo se já titular de mandato eletiVO e candidato à reeleição.
Art. 2" Compete à Justiça Eleitoral con·
ceder e decidir as argüições de inelegibilidade.
Parágrafo único. A argüíção de inelegibi·
lidade será feita perante:
t-o T iibunal Superior Eleitoral, se se tratar de candidato à Presidência e Vice-Presidência da República;
H- os Tribunais Regionais Eleitorais; se
se tratar de candidatos a Senador, Deputado
Federal, Go_vernador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;
III -oS jufzes eleitorais, relativamente
aos candidã.tos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. Ãrt. 3_~ · Câberá a qualquer candidato, a
partidos políticos ou ao Ministério Público,
no prazo de_ cinco dias cOnfados da publicação
do pedido de registro de candidato, impugná-lo em petiçáo fundamentada.
_
§ 1'·' A impugnação por parte do candidato ou partido não impede a ação do MinistériO Público no mesmo sentido.
§ 29 Não poderá impugnar o registro de
candidato, o representante do Ministério Pú·
blico que, nOs quatro anos· anteriores, tenha
disputado cargo eletivo, integrado diretório
de partido ·o·u exercido atividades políticopartidárias.
§ 3o O impugnante especificará, desde
logo, os meios de prova com que pretende
demonstrar a veracidade do alegado, arro~
lando testemunhas, se for o caso, no máximo
de seis.
-Art. 49 A partir da data em que terminar
o prazo para impugnação, passará a correr,
após devida notíficação, o prazo de sete dias
para que_o candidato, partido político ou coli·
gação-que-p<>ssa contestá~la, juntar documentos, indicar rol de testemunhas, se for o caso,
no máximo de seis e requerer a produção
de outras provas, inclusive documentais, que
se encontrarem em poder de terceiros ou de
repartições públicas ou em procedimentos jud1ciais ou admimstrativos, salvo os processos

-----=---------dketamente,--e--quenr-os-houver~ueedido~ou-=----------em.-t-I:amitação.em..segredo.,de.-justiça-r.
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Aft. 5'1 ~ Decorrido o prazo para Contestação, se não se tratar apenas de matéria de
direito e a prova protestada for relevante,
s,e~ão ~~?ignados os quatro dias seguintes pa·
ra mqumção das testemunhas do impugnante
e do impugnado, as quais comparecerão por
iniciativa da~ partes que as tiverem arrolado,
co·m licitificação judicial.
§ 1o As testmun_has do impugnante e do
impugnado serão ouvidas em uma só assentada.
§ 29 Nos cinco dias subseqüentes o juiz
ou o relator procederá a todas as diligências
que determinar, d_e offcjo ou_a requerimento
das partes.
§ 3~ No prazo do parágrafo anteiicir o
juiz ou o relator poderá ouvir terceiÍos, referidos pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e _circunstâncias que
possam iQfluir na decisãO di Gausa. __ . .
§ 49 QUando qualquer documento necessário à form~ção da prova se achar em poder
de terceiro, o juiz ou o relator poderá, ainda,
~o mesmo prazo, ordenar o respectivo dep6·
s1to.
--- - - . _ .
§ 59 Se o terceiro, se-m jUsta causa, não
exibir o documento, ou nã() comparecer a
juízo, poderá o juiz contra ele e-Xpedir man·
dato de prisão e instaurar processo por crime
de desobediência. - . Art. 69 - ÊO:ce~rado -~~Pra~o d~ dilação
probatória, nos termos do artigo anterior, as
partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum
.de dois dias ..
Art. 7~ Encerrado o prazo para alegaÇões, os autos serão conclusos ao juiz ou ao
relator, no dia imediato, para sentença ou
julgamento pelo Tribunal.
Parágrafo único. O jUiz ou tribunal for·
mará sua conViéação pela liVre apreciação da
prova, atendendo aos fatos e âs circunstân~ias
-constantes dos autos, ainda que não alegados
pelas partes, mencionando, na decisão, -os
que motivaram seu convencimento.
Art. 89 Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipaiS, o juiz eleítOjal
apresentará a sentença ei'h cartório três dias
após a conclusão dos autos, passando a correr
deste momento o prazo de três dias para a
interposição de recurso para o Tiibunal Regional Eleitoral.
§ 19 A partir da data em que for protocolizada a petição de recurso, passará a correr
o prazo de três dias para a apresentação de
Contra-raZõeS.
§ 2-? Apresentadas as contra-razões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral, inclusive por porta·
dor, se houver necessidade deoorrente da exjgüidade de prazo, correndo as despesas dÓ
transporte por conta do recorrente, se tiver
condições de pagá-las.
Art. go Se o juiz eleitoral não apresentar
sentença no prazo do artigo anterior, o prazo
para recurso-s-eS com-eçará a correr após-a publicação da mesma por edital em cartório.-Parágrafo único. • Ocorfendo a hipótese
previsfa neste...artigo o Cnrregedoi ci-ginnaL.
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dato considerado inelegível dar~lhe substitude ofício. apurará o motivo do retardamento
to, mesmo ciue a decisão passada em julgado
e proporã ao Tribunal Regíonal Eleitoral, se
tenha sido proferida após o termo final do
for o caso, a aplicação da penalidade cabfvel.
prazo de registro, caso em que a respectiva
Art. 10. Recebidos os autos na Secretacomissão executiva do partido fará a escolha
ria do Tribunal Eleitaral, estes serão autuado candidato.
dos e ·apresentados no mesmo dia ao Presidente que, também na mesma data, os distri·
Parágrafo único. Prevenindo a inelegibibuirá a um relator e mandará abrir vistas ao
lidade implícita por sua eventual extinção,
procurador regional pelo prazo de dois dias.
os partidos cujo registro provisório se vença
Parágrafo tíi'lico. Findo o prazo, com ou
no período eleitoral, a partir de seis meses
sem parecer, os autos serão enviados ao rela- _antes das eleições, terão este registro prorrotor, que os apresentará em mesa para julgagado até o dia seguinte às eleições.
mento em três dias, independentemente de
Art. 18. -A d~claração de inelegibilidade
publicação em pauta.
do candidato à Presidência da República, GoArt. 11. Na sessão d<? julgamento, que
vemaaor de Es.taao e- do Distrito Federal e
poderá se realizar em até duas reuniões seguiPrefeito Municipal não atingirá o candidato
das, feito o relatório, facultada a palavra às
a Vicé-President~, Vice-Qovernador ou Vipartes e ouvido o procurador regional, profece-Prefeito, assim como a destes não atingírá
rirá o relator o seu voto e serão tomados
aqueles.
os dos demais juízes.
_
§ 19 Proclamado o reSultadO., o Tribunal
Art. 19. As transgressões pertinentes à
origem de valores pecuniários, abuso do pose reunirá para lavratura do acórdão, no qual
serão indicados os direitos, O~ fãtOs e a-s cirder económico ou político, em detrimento
cunstâncias com base nos fundamentos do
da liberdade_de voto, serão apuradas medianrelator ou do voto vencedor.
te investigações jurisdicionais realizadas pelo
corregedor-geral e corregedores regionais
§ 29 Terminada a sessão, far-se-á a leitueleitorais.
ra e a publicação do acórdão, passando a
correr dessa data o prazo de três dias para
Parágrafo único. A apuração e a punição
das trangressões mencionadas no caput deste
a interposição de recursos para o Tribunal
artigo terãó o obje'tivo de proteger a normaEleitoral, em petição fundamentada.
lidade e legitimidade __ das eleições contra a
Art. 12. Havendo recurso pa!a o Tribuinfluênciâ do 'poder econômíéo oU do abuso
nal Superior Eleitoral, a partir da data em
que -for protocolizada a petiçiio, passará a
do exercíckl de função, cargo ou emprego
na administração direta, ·indireta e fundaciocorrer, independentemente de _qualquer notinal da Urtiãó, do Distrito Federal e dos Munificação ao recoriido, o prazo de três dias para
a apresentação de contra»razões.
cípios. _ _ __ __
Parágrafo único; Apre-sentadas as conArt. 20. O candidato ou partido político
são parte legítima para denunciar os culpados
tra-razões, ou decorrido o prazo sem elas,
serão os autos imediatamente remetidos ao
e promover-lhes a r~sponsabilídade; a neTribunal Superior Eleitoral.
nhum ,servidor público,. inclusive de autarArt. 13 . .Tratando»se de-- à:gistro à ser - 'qllfa, de.entídade pm;aeStat.al e de sociedade
de economia mist(!, s~rá !ícitq qegar ou retarjulgado originaiiamente pOr Tribunal Regional Eleitoral, Obsêrvado o -áis'posto no art.
dar ato de _ofício tendente ~ ,eSSS! f~, sob
pena de _ crime funcional. _ , ~ __
69 desta Lei Complementar, o pedido de reArt. 21. As· transgressões a que se refere
gistro, com ou sem impugnação, será julgado
o art. 19 desta Lei Complementar serão apuem três dias, independentemente de publicação em pauta.
radas mediante procedimento sumarfssimo
Parágrafo único. _Proceder-se-á ao julgade investigação judicial, realizada pelo corremento na forma estabelecida no art. 11 desta
gedçr-geral e corregedores regionais eleitoLei Complementar, e havendo recurso para . rais, nos termos das Leis noo; 1.579, de 18 de
março de 1952, 4.-410, de 24 de setembro de
o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á
o disposto no artigo anterior.
1964, com as modificações desta Lei CoinpleArt. 14. No Tribunal Superior Eleitoral,
mentar.
os recursos sobre registras de ~ndidatos seArt. 22. Qualquer partido -político, can·
rão processados e julgados na forma prevista
didato ou Ministério Público E_leitoral poderá
nos arts. 10 e 11 desta Lei Complementar.
- representar à Justiça Eleitoral, diretamente
Art. 15. Transitada em julgado a decisão
ao corregedor-geral ou regional, relatando
que declarar a inelegibilidade do candidato,
fatos e indicando provas, indicias e circunstâncias e pedir abertura de investigação judi·
ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se
já tiver sido feito, ou declarado nulo o diplocial para apurar uso indevido, desvio ou abuma, se já expedido.
so do poder económico ou do poder de autoriArt. 16. Os prazos a que se referem os
dade, em benefício de candidato Oll de partiarts . .3~ e seguintes desta Lei Complementar
do político, obedecido o seguinte rito:
são peremptórios e contínuos e correm em
I - O corregedor, que terá as mesmas atrisecretaria ou cartório e, a partir da data do
buições do relator em processós judiciais, ao
despachar a iniCiãl, adotará ·as seguintes proencerramento do prazo para registro de candidatos, ou se suspendem aos sábados, dovidências:
mingos e feriados..
.
_ -a) ordenará que s~ _notifique- o. represenArt. 17. É facultado ao partido político ..- tado do conteúdo da petição, eritregando-selhe a segunda via apresentada pelo represenou coligação que requerer o registro de candi-
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tante ~om as cópias dos documentos, a fim
de que, no prazo de cinco dias, ofereça ampla
defesa, juntada de documentos e rol de teste·
munhas, se cabível;
b) determinará que se suspenda o ato que
~~u motivo à representação, qua-ndo for relevante o fundamento e do ato iínpugn-ado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja
julgada procedente;
c) indeferirá desde logo a inicial, quando
não for caso de· representaçãó ou lhe faltar
algum requisito -desta Lei Complementar.
II- no caso do corregedor indeferir a reclamação ou representação, ou retardar-lhe
a solução, poderá o interessado renová-la perante o Tribunal, que resolverá dentro de
vinte e quatro horas.
m-o interessado, quando for atendido
ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao
·eorthecimento do Tribunal_Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as provi·
dências necessárias.
_
IV- Feita a notificação, a Secretariei" do
Tribunal juntará aos autos cópia aU.fêntica
do ofício endereçado ao representado, bem
como, a prova da entrega ou da sua recusa
aceitá-la ou dar recibo.
V- Findo o prazo da notíficação, com ou
sem defesa. abrir-se-á p_razo de c_irico dias
para inquirsição, ein uma só assentadã, de
testemunhas arrolaçlas pelo representante e
. pelo representado, até o máximo de seis para
cada um, as_quais comparecerão independentemente de intimação.
·
'
VI -Nos três diãs subse<tüenü!s, o-cóiregedor procederá a todas as diligênci<i.s que
determinar, ex oficio ou a requerimentO das
partes.
VII- No prazo da alínea anterior, o corregedor poderá ouvir terceiros, referidos pelas
_partes, ou testemunhas, como conhecedores
dos fatos e circunstâncias que possam influir
na decisão do feitO.
. · VIÜ-:-- Quando qualquer documento necessáriO -à formação da prova se achar em
poder de terceiro, inclusive estabelecimento
de crédito ofícial oii priVada·;-o corregedor
paderá ainda, no mesmo prazo, coordenar
o_ respectivo depósito ou requisitar cópias.
IX- Se o terceiro, sem justa causa, não
·exibir· o documento, _ou não _CO'm,E3.recer a
jUíZO Pócíerá o jUíz "êxp·eaír COntra ere-mandado de prisão e instaurar processo por crime
de desobediénciaL
X- Encerrado o prazo da dilação probatória, as partes fnclusive o Ministério Público,
poderão apresentar alegação no prazo de dois
dias.
XI- Terminado o prazo para alegaçóes,
os autos sento conclusos ao corregedor, no
dia imediato, para apresentação de relat6rio
conclusivo sobre o que houver sido apurado.
XII--:- O relatório do corregedor, que será
_assentado em três dias, e os _a_11tos da repre·
sentação serão enc:ã.mirihados ao Tribunal
competente, no dia imediato, com pedido de
inclusão incontinenti do feito em pauta, para
júlgamento na primeira sessão subseqüente.
XIII- No Tribunal, o Procurador-Geral
ou ~egional Eleitoral-terá vista dos aut?s por

em
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quarenta e oito horas para se pronUnciar sobre as imputações e conclusões do relatório.
XIV- Julgada procedente a representa1

ção, o Tribunal declarará a inelegibilidade
dp representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-Ihes
Sanção de inelegibilidru;le para as eleições a
se realiza:rem nos três anos subseqüentes à
eleição em· que se verificou, além da cassação
do registro do candidato diretamente beneficiado pela interfei"ênciã-do poder económico
e pelo desvio ou abuso _do poder de autori~de, determinando a remessa dos autos ao
Ministério Público Eleitoral, para instaura-

ção de processo disciplinar, se for o caso,
e processo-crime, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar.
XV. -Se a representação for julgada pro·
cedente após a eleição do candidato, serão
remetidas cópias de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos
no art. 14, §§ 10 e 11 da Constituição,- e art.
262. inciso IV do Cód!go Eleitoral.
Parágrafo único. O recurso c_ontra a diplomação; interposto pelo reprçsentante,
não impede a atuação do Ministério Público
no mesmo sentido.
Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação de fatos públicos
e notórios, dos indícios e presunçõe-s e prova
produzida, atentando para circunstâncias ou
fatos, ainda que não indicados ou alegadl!s
pelas partes, mas que_ preservem o interesse
público da lisura eleitoral.
· Art. 24. Nas eleições municipais, o juiz
eleitoral será competente para conhecer e
processar a representação prevista nesta Lei
Complementar, exercendo todàs as funções
atribuídas ao corregedor-geral ou regional,
constantes dos incisos I a XV do art. 22 desta
Lei Complementar, cabendo, ao representante do Ministério Público Eleitoral em-função na zona eleitoral, as atribuições deferidas
ao procurador-geral e regional eleitoral, observadas as normas do procedimento previstas nesta Lei Complementar.
Art. 2S. Ocõrrendo, após a eleição para
o cargo• de ~residente e Vice-Presidente da
RepúQiica, Governador e Vice-Governador,
Prefeito e Vice-Prefeito, o cancelamento do
diploma de candidato eleito, realizar-se-á nova eleição dentro de sessenta dias após a publicação ou intimação da decisão transitada
em julgaâo.
Art. 26. Constitui crime eleitoral a argüição de inelegibilidade, ou a impugnação
de registro de candidato feita por interferên~a do poder económico, desvio ou abuso do
poder de autoridade, deduzida de forma temerária ou de manifesta_ má-fé:
Pena: detenção de seis meses a dois anos,
multa de vinte a cinquenta-vezes-o-valor do
Bónus do Tesouro Nacional - BTN e, no
caso de sua extinção, de tCtulo público que
o substitua.
Art. 27. Os servidores efetivos e estáveis
que devem se desincompatibilizar para concorrer a eleição serão afastados, com remuneração integral, por requerimento ao seu superior hierárquico.

Pai'ágrafo único. O requerimento -será
instruído com os documentos constantes de
regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral e 1 se o servidor não se candidatar efetivamente será obrigado a devolver aos cofres
públicos, em três parcelas, o total recebido,
com correção monetária.
·
Art. 28. O Tribunal Superior Eleitoral
expedirá instruções para o processamento do
registro de candidatos.
Art. 29. Esta Lei entra eri:t vigor na data
de sua publicação.
Art. 30. Revogain-se as disposições em
contrário.
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Ceiras dó Tesour-o dO Estado- de Goiás~LFT
GO).
Sala de Reuniões da Comissão. 23 de mar·
ÇO: de I99Q. -.Nelson Carneiro, Presidente
- Antônio Luiz Maya Relator - Divaldo
Suruagy --Pompeu de Sousa.
ANEXO AO PARECER N• 55. DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
n• 11, de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu,
, Presidente, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento_ Interno,
pro~!JI~o a s'!.gu!nte
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
RESOLUÇÃO No
, DE 1990
-Em discussão. (Pausa)
Autoriza o Governo d~ Es"tado de
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Goiás, _a emitir e colocar no mercado,
a discussão.
através de ofertas pública_s,
Em votação.
4.000.000.000 LetraS Finánceii-as dO TeOs -SrS:-senadores que aprovam a redação
souro do Estado de Goiás (LFT-GO).
final queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
O Senado Federa] resolve:
- Art. 1~ É o Governo do Estado de Goiás
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
autorizado, nos termos do art. 9o da ResoFica prejudicado o Projeto de Lei do Senado n9 4/90 - Complementar, constante do
lução n9 94, de 15 de dezembro de 1989, do
Senado Federal, a emitir" e colo_car no mercaitem 2 da pauta, que vai ao arquivo.
do, através de ofertas públicas, 4.000.000.000
O SR. PRESIDENTE (Nelson ~Carneiro)
Letras FinanceiraS do_ Tesouro do Estado de
Góiás (LFI\GO), na modalidade nomiilati-Item 3:
va-transferível, com rendimento_ igual ao das_
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Letras Financeiras do Tesouro Nacional, no
N• 11, DE 1990
prazo de até_um mil, quatrocentos e sessenta
(Em regime -de urgência, nos termo-s
- dias, no valor nominal de Cr$ 1,00 (um Crudo art. 336, c, do Regimento Interno)
zeiro), e cujos· recursos advindes de tal emis-são serão utílizados na rolagem de suas díviDiscusc'io, em turno único, do Projeto
das fundada e flutuante.
de Resolução n~ 11, de 1990 (apresen·
Art. z~ Esta resolução entra em vigor na
tado pela Comissão de Assuntos Econódata de sua publicação.
micos como conclusão de seu Parecer
n9 27, -de I99ú,
autoiizã. o Governo
O Sr.•Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
do Estado ·de Goiás a emitir e colocar
a palavra para um esclarecimento.
nO mercado, através de ofertas públicas,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
4.000.000.01.XJ Letras Financeinis do Te-COncedo a palavra ao nobre Senador Rosouro do Estado de Goiás (LFT~GO).
nan Tito.
Em discussão. (Pausa)
O SR. RONANTITO (PMDB -MG. Para
Não. havendo quem peça a palavra, encerro
esclarecimento. Sem .revisão do orador.) a discussão.
_St. Presidente, apenas para um esclarecimenEm votação.
to. Na Comissao de redação pedimos para
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
observar onde está escrito cruzaaos,-escrever
queiram permanecer sentados. (Pausa)
cruzeiros.
Aprovado.
A matéria vai à Comissãõ Diretora para
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
a redação finaL
- A solicitação de V. Ex~ será atendida.

que

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
:-:--Sobre _a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final da matéria
que será lida pelo Sr. 19 Secratário.
É lido o seguinte
-~PARECER

N• 55, DE 1990

(Da_ CotiJ.lSSãO Diretora)
Redação rmal do projeto de Resolução
n' .11, de 1990.
A ComiSsão Diretora apresenta a i'edação
final do Projeto de Resolução n~ 11, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado de Goiás
a emitir e colocar no mercado, através de
ofertas públicas, 4.000.000.000 Letras Finan-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
._
_
Os .Srs. Senadores que aprovam a redação
final queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada. A matéria vai à promulga-ção.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item4:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N•Z, DE 1989
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n~ 2, de 1989, de iniciativa
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da Comissã.O Diretora. que altera o Regulamento Administrativo do Senado

Federal, aprovado pela Resolução n>:> 58,
de 10 de novembro de 1972, nas partes
referentes à Secretaria de Documentação e Informação, tendo
PARECERES sob n'' 142 e 329, de
1989, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável; e,
- Diretora, contrário.
Em votação o projeto:

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Comcedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.

O SR. RONANTITO (PMDB -MG. Para
encaminhar a votação.) --Sr. Presidente, eu
pediria, que retirassse este projeto da pauta
porque, neste momento, com este quorum,
apreciar um projeto deste com um parecer
contrário~ eu me vejo na cOntingência de votar contra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação o proje-to.
OsSrs; Senadores que o aprovam. queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado. _
_
_
A matéria vai ao arquiVo.
_ -- -- '
É o seg_ui~nte o projeto- rejeitado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 2, DE 1989
(Da Comissão Diretora)

Altera o Reiulamento Administrativo
do Senado Federal, aprovado pela Resolução n~ 58, de 10 de novembro de 1972,
nas partes referentes à Secretaria de De~
comentação e Informação.
O Senado Federal resolve:
1~ O Regulamento AdniiniStfativo
do Senado Federal, aprovado pela Resolução
n~ 58, de 10 de novembro de 1972, pãSsa a
vigorar, na parte referente ã a tu ai ~ecretaria
de Documentação e Informação, com as seguintes alterações:

Art.

"Art. 6o Órgão Central de Coordenação e Execução;"

"Art. 83 . . ~ ..... ".................. "..... .
VI -Secretaria de Documentação e
Informação;"
"Art. 133. À Secretaria de Doeu·
mentação e Informação compete planejar, supervisionar e coordenar as atividades vinculadas ao sistema de informações do Senado Federal, relacionadas
com os serviços das Subsecretarias de
Biblioteca, Análise, Edições Técnicas,
Anais e Arquivo.
Parágrafo único. São órgãos das Secretaria de Documentação e Informação:
I - Gabinete;
_II - Seção ·de Microfilmagem;
III -Serviço de Con_tr_ole de _Informações;
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os documentos audiovisuais. tais· OOino: ·
IV -Serviço·de Pró-Memória;
V- Subsecretaria de Biblioteca;
fitas de áudio, vfdeo, filmes fotográficos
e fotografias, filmes cinematográficos,
VI -Subsecretaria de Análise;
-cartazes e outros, prOduZidos e recebidos
VII -Subsecretaria de Edições Técpelo Sellado Federal; preparar e fornenicas;
cer cópias de documentos do seu a-cervo,
VIII - Subsecretaria de Anais;
quando devidamente autorizados; atenIX- Subsecretaria de Arquivo."
der a consultas e prestar' informações,
~'Art. 134~ Ao Gabinete da Secree executar outras tarefas correlatas."
taria de Documentação e Informação
compete providenciar sobre o expedienArt. 29 A tabela de distribuição de f~n
te, as audiências e a representação do
ções gratificadas, constante do Anexo li, do
titular, executã.r as tarefas de' sUporte ad- -=Regulamento AdminiStrativo do Senado Fe-ministrativO Vinculadas ã competência
deral, aprovado pela Resolução n~ 58, de 10
do órgão e auxiliar o seu tilutar no dede novembro de 1972, passa a vigorar com
sempenho das atividades relatfvas às
as seguintes alterações:
suas atribuições."
11.03.00 -SECRETARIA DE DOCU·
"Art. 135. Ao Serviço de Controle
MENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.
de Informações compete receber infor02 Chefe de Serviço
í'D·1
mações -dos õemais órgãos da estrutura
02Secretário de Gabinete
FG-2
administrativa do Senado Federal, rela03 Auxiliar de Controle de
tivas-à manutenÇão dos sistemas de recuFG-3
Informação
peração de informações, realizar as roti01 Assistente de PesqUiSa
FG-3
nas de verifiCação de entrada de dados
02 Programador Visual
FG·l
para os sistemas de recuperação de infor01 Assistente Técnico
FG·1
--mações, atender às solicitações de pes02 Auxiliar de gabinete
FG-4
quisas; utilizando, quando necessário, os
06 Assistente Técnico de Conirole
recursos dos demais órgãos da SecretaFG-2
Informações .
-- ria, _operar os equipamentos sob suares03 Chefe de Seção
FG-i
ponsabilidade; e executar outras tarefas
03 Contínuo
correlatas."
01 Copeira
__ _
_ __ .
''__t\rt. Ao Serviço de Pró-Memória
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor' na
compete planejar, coordenar, supervidata de sua publicação.
sionar e cop.trolar as atividades de cole ta,
Art. 4~ Revoga-se o parágrafo único do
preservação, conservação, pesquisa, doart. 133 da Resolução n9 58, de 197.7 .
cumentação e exposição dos documentos
a,u_Qiovis_uais, que sefã.o processados pela
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn.e'iro)
Central de Vídio, bem como os objetos
- Esgotada a matéria constante da Ordem
que constituem o património histórico,
do· Dia. Passa-se, agora, ã votação do RequeartísticO e cultural do Senado Federal.
rimento no 59' de 1990, de urgência, lido no
Pa!ágrafÕ único. São órgãos do SerExpediente, para o Projeto de Resolução n9.
viço de Pró-memória:
12, de 1990.
I - Seção de Processos Técnicos;
Em votaçãcr.I I - Seção d_e Imagem e Som."
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
-Art. Á Seção de Processos Técnicos
permanecer sentados. (Pausa)
comp-ete manter a finalidade do serviço,
Aprovado.
.
coletar, documentar, registrar, cataloA matéria a que·se refere o requerimento'
gar, pesquisar e expor acervo histórico,
aprovado constará da Ordem do Dia .da seartístico e cultural do Senado Federal,
gunda sessão ordiqária subseqüente.
zelar pelo bom estado de conservação
do acervo; pesquisar e desenvolver proO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
jetes visando o· aprimoramento topográ-V?tação do Reguerimynto fl9 60, de 1990,
fico, divulgar, através de exposições perde urgência; lido no Expediente ,-pa"râ. OPfo---m~ar:üllife5efemporárias em ve(culos de
jeto de Lei do Distrito Federal nt 11, de 1990.
·
comunicação disponíveis, os eventos, os · Em votaçáo.
feitos e as efemérides relativaS às ativiOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
d~de~ar~ª-.~n!!_re_~·.'_ ___
__. _ permanecer sentados_, _(Pausa)
"Art. A_ Seção de Imagell,l e Som - APrOvado.
A matéria a que se refere o requerimento
compete divulgar a memória não só do
aprovado constará da Ordem do Dia--da seSenado Federal, mas principalmente da
gunda sessão ordinária subSeqüente.
vida pública dos parlamentares, fomentar e fornecer subsídios ao desenvolviO SR. PRE$1DENTE (Nelson Carneiro)
mento- áe-pesquisas temáticas nos cam-Há orador inscrito. Concedo a palavra ao
pos das ciências polfticas e da historionobre Senador Jamil Haddad.
grafía; mailterum banco de depoimentos
O SR. HAMIL HADDAD (PSB- JR. Pro·
produto da Central de Vídeo, relativo
nuncia o seguinte d~scu~o.)- Sr.-Presiden_ ãs _atividad~.s parlamentares.
te, Srs. Senâdores, minha pi"êSença niürlbüiia ·
Parágrafo único. Ficará à cargo da
neste momento tem duas fmalidades:
- ..secão de Arquivo de Docum~ntos _Au-.Em prim~iro lugar, -vou ler, p;-;~ cÕÕbê:.ci--·
- diovisuãfs-;aa Subsecretarla.de-Arqui-vo,- r~ber~ descr(:ver, catalogar ~ arquivar
mento da Casa, nota que a CóiniSsão Execu· ,
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tiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro
. deu à Imprensa a respeito das medidas económicas que acabam de ser adotadas pelo Go-·
vemo.
É a seguinte:
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
Nota i. imprensa

1. As medidas económicas adotadas pelo
Governo Fernando Collor de Mello não visam a salvar o Brasil e seu povo, mas, sim,
constituem tentativas de salvar o capitalismo
brasileiro de uma crise financeira e produtiva
que se delineava já a partir do início do ano.
2. Temos claro que, se o fim da inflação
interessa a toda a Nação e aos trabalhadores
de maneira mais direta e imediata, interessa
também ao grande capital e é necessário à
sobrevivência do próprio sistema capitalista.
3. O caráter autoritário e antipopular do
Plano está claro em quatro de suas principais
características:
a) na formação de redução da liquidez,
que atinge indiscriminadamente tanto especuladores_ e grandes capitalistas quanto a massa de assalariados e pequenos poupadores;
b) no preço a ser pago pelo ajuste, que
persegue a recessão, que provoca o desemprego, o desabastecimento e o fechamento
de micras e pequenas empresas;
c) na incerteza quanto ao destino dos ativos financeiros ora "retii"ados de circulação",
e, efetivamente objeto de confisco; e
d) na desvalorização real dos salários.
Um governo minimamente comprometido
com o mundo do trabalho jamais iinpo-i"ia
ónus tão elevado às camadas populares da
sOciedade.
4. Por outro lado, a solidez dos grandes
grupoS económicos atuant~s no País - muitos deles ligados ao grand·e capital internacional- e sua maior capacidade de enfrentar
a atual crise de liquidez, certamente resultarão numa ainda maior concentração da renda e da atividade económica, sobretudo pela
sempre presente pOssibilidade de ess_es privilegiados grupos lançar mãos das divisas de
que são sabidamente possuidores.

5. Assim, do ponto de vista económico
. e administrativo, as medidas indicam a preparação de terremo para nova fase de acumulação capitalista, baseada numa ainda maior
concentração de renda, na desnacionalização
da economia, na desvalorização do trabalho
e no aviltamento do patrimônio público, a
ser transferido pata o setor privado.
6. O Partido Socialista Brasileiro, portanto, sem prejuízo do necessário combate
à espiral inflacionária, manifesta-se contra as
linhas norteadoras do Plano. O País, todavia,
. foi posto diante de algumas situações de fato.
Nesse sentido, é preciso reconhecer que o
simples retorno ao sistema monetário anteJÍOI: t;.m ~a~e da meGânica c:gnst,i;:ucional_ das
Medidas Provisórias- significaria, neste momento, a desarticulação e a anarquia da economia. Se o Plano, nesses termos, determi, nou uma situação financeira irreversível,
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·u. Ao tratar o plano como inegociável,
não só despreza a competência cons~itucional
do Congresso de legislar, como utiliza-se indevidamente de seu respaldo eleitoral para
forçar o Legislativo, através da intimidação,
a aprovar in limine as Medidas.
12. Esta prática arbitrária, infelizmente
também está expressa no conjunto das Medidas Provisórias, ao utilizar-se, indiscriiriinad_amente, e portanto inconstitucio·nalmente,
daquele instrumento legislativo, cuja essén~
cia é a excepcionalidade.
1 - ausência de garantias ao emprego (es13. · O catáter inconstitucióil.al de uma sétabilidade) em face da recessão estimulada;
rie dessas medidas, evidencia que o Presi2- política salarfal que impõe perdas ao
dente da República está considerando que
trabalhador ao não repor a inflação do períoseu mandato contêm prerrogativaS Siipáiores
do de f6 de fevereiro a 15 de março, e virtualà própria ordem jurídica.
14. Isto é muito grave. Isto é intolerável.
mente transfere do do Congresso para a tec~
no burocracia do Banco Central a sua fonnu15. Alertamos a sociedade brasileira de
Iação;
que essa atuação do Presidente, desrespei3 - iminente liquidação do património pútando o Direito e a competência constitublico, evidenciada na venda pré-aviltada de
cional das demais instituições, sua auto~unações e _d_e imóveis da U níão em momento
ção como úrtica fonte de poder e ciência para
Oe queda de preços, e principalmente na deresolver os problemas dQ País, é o primeiro
·sestatização, indiscriminada;
passo para uma crise político-institucional,
4 - tratamento injusto e indiscriminad-o
ou para a restauração de métodos ditatoriais
dqs assalariados e pequenos poupadores, tra·
já sofridos e rejeítados_ pela sociedade brasi!eira.
tados como especuladores, e como esses atin·
. gidos na mesma proporção pelas medidas;
16. Ao mesmo tempo em que faz este
5 - facilidades aos que fá dispõem ou_ ve- · alerta, lembra o PSB ao Presidente que o
Poder Legislativo, ao apreciar as medidas,
nham a ter acesso fácil a divisas se benefitornar-se-á cc-responsável pelos_ seus resultaciando do_ nov_o quadro económico, absordos. Nesse sentido, tem não só o direito mas
vendo se~ores em crise pela falta de liquidez;
6-- ausincia-de deÍiriiÇãO d,e uma política
a obrigação - legal, política e ética -de
-para enfrentar o problema da dívida externa,
promover o debate e propôr as modificações
que entender necessárias para reduzir. seus
reconhecido fator de empobrecimento do
país e agente inflacionário;
- defeitos e minotar as consequências da reces7 - intocabilidade da estrutura agrária,
são, evitar seu projeto desnacionalizante e
atr?sada, responsável pela fome de milhões
privatizador.
Brasíliâ~ 21 de março de 1990.- Comisst\o
-de brasileiros, postos-à margem da cidadania.
8 - Política de privilégios ao grande capiExecutiva Nacional do Partido Socialista Bra·
tal exportador.
sileiro.
.
AproVeífóli oporttiílidã.d(pã.-ra fazer cons8. Essas denúnCias jamais 3irefecúão
nossa luta contra a especulação e o grande
tar dos Anais da Casa magnífico artigo do
capital. Ao lado de seu combate ao caráter
professor Fábio Konder Comparato sob o tíantipopular do Plano, o PSB conclama as fortulo "A radiografia do golpe", publicada na
Folha de S. Paulo, edição de hoje. Por isso,
ças populares a urna aliança parlamentar visande a assegurar e a ampliar:
passo ã sua leitura:
a) tributação sobre ganhos no mercado fi- A radiografia do golpe
b.aiiceiro_;___
Fábio Konder Comparato
b) imposto progressivo sobre heranças e
grandes fortunas;
EnqUaritó ainda existir liberdade de opic) combate à sonegação de impostos;
nião e de impre-nsa ·neste triste pafs, vou tend) eliminação de desperdícios na máquina _ tar explicar a você, leitor atónito, como seus
-estatal.
direitos foram vilmente lesados e porque está
morrendo a fragnima det;nocracia brasileira.
9. O Plano não é só económicO, como
procuram fazer ver os analistas oficiais. Sua
O PreSidente da RepU.l:ilíca, a pretexto de
viga-mestra é política e visa a reinstalar no
liquidar com a inflação, cometeu várias violaPã"fs o autoritarismo com a unção do Príncipe
ções da ConstitUição. Não se abale, caro lei·
tQçio~poderoso, que se supõe acima da Consto r, caril as declarações de _magistrados ou
tiCliíção, das leis, do Judiciário, do País e dos
membros do Ministério Público, nem com
.
direitos individuais dos cidadãos.
as opiniõeS ·apareilfeiii.e-nte iespeitáveEf de al10.. Os poderes de que se procura cercar guns juristas. Todos, ou quase todos, sabem,
o novo Presidente são incompatíveis com o
pertinentemente, que cCCóristituição foi vioregime democrático. Cedidos esses poderes
lada. O que não dizem_--::- por-enquantoestará a sociedade - a vida económica hoje· --é que ~sás v_iola_çQ~_s d_a Çonstituição lhes
-e· ã Vida política amanhã - sob o controle
parecem indispensàVets para "p6r a casa em
lél:!eo ác Uma tecnoburocracia sem legitimi·
ordem''-(não me perguntem que casã., ou que
dade constitucional e sem comprometimento _ ordem}._
Quais são essas ofensas à Constituição?
com os interesses das grandes massas.
cumpre ao :PSB e âs forças populares no Congresso Nacional atuar no sentido de minorar
os cfe_itO!!. perversos da recessão e o impacto
nefasto do Plano sobre os segmentos mais
po_bres e desprotegidos da sociedade bra~
leira.
7. O- PSB denuncia alguns desses efeitos
e, com o apoio das demais bancadas democráticas e populares, se dispõe a comba_tê-los,
concorrendo inclusive com emepdas corretivas:
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empréstimo compulsório o

recolhimento forçado de numerário dos coo~
tribuintes, pelo Estado, com ·a ·obrigação de

devolução ao cabo de certo período prefi·
xado. Pelo disposto no art. 148 da Consti·
tuição, ele s6 pode ser instituído por lei complementar, que tem uma tramitação especial

no Congresso, só pode ser aprov-ada por
maioria absoluta e deve ter -por o_bjetivo apenas: a) o atendimento de despesas extraordi-

nárias, decorrentes de calamidade pública,
guerra externa ou sua iminência; b) investimento público de _caráter urgente e de re_ievante interesse nacional. No primeiro caso,
é preciso que -o Estado faça essas despesas
para reparar os danos da calamidãde pública.
No segundo caso, o numerário só pode ser
recolhido compulsoriamente pelo Estado no
exercícíO- seguinte aO dacjuele em que foi Pu, blicada a lei que criou o empréstimo forçado.
Um ex-ffiagistrado e antiSo colaborado~_(jo
regime militar sugeriu que, no caso da Medida n9168, náo haveria empréstimo compulsório; porque o dinheiro ret:olhido à força
dos particulares "não entrou como_ receita
nos cofres do Estado". Ora, se não ~ntrou
como receita, a União não poderia se utilizar
desses recursos, e se a União não pode utilizálos, então- não teria base constitucional para
retirá-los compulsoriamente dos contribuintes. O azar do solícito auxiliar do Presidente
é que, no momento em que emitia sua opinião, seu chefe baixava a Medida Provisória
n9l72, de 17 de março, em cujo art. 17lê-se:
"0 Banco Central do Brasil utiliZará õS recursos em cruzados novos nele depositados--para
fornecer empréstimos para fina-nciamento
das operações ativas das instituições finan:ceiras contratadas em cruzados novos, ·registradas no balanço patrimonial etc".
2) AO determinar a Constituição que__tabe
à União instituir impostos sobre "operações
de crédito, câmbio e seguro, o~ relativas a
títulos ou valores mobiliários' 1 não" deu, obviamente, ao legislador (e menos ainda ao
Presidente da República) poderes para, sob
a denominação de tal imposto, criar novas
incidências tributárias, que nada tenham a
ver com as operações mencionadas. A União
só pode criar novos tributos mediante lei
complementar (art._154, I) e nunca por Medida Provisória Ou poi lei ordinária.
Ora, os saques em contas dé poUpança não
configuram operações de crédito, seguro e
câmbio, nem se relacionam com títulos ou
valores mobiliáriOs.
3) Ao determin3r, na Medida Provisória
n' 154, a prefixação de preço's e salários, o
presidente da República mandou que se desconsiderasse, nos salários a serem pagoS a
. partir de 1~ de abril, o índice inflacionário
do período com.preendido entre 15 de fevereiro e 15 de março, por sinal o· maior (ndice
de inflação de uma histõria. Mas a Constituição _declara ser direito fundarriental do trabalhador ..a irredutibilidade do salário'' (art .
7?, VI). Essa declaração constituCiOnal abran_ge, obviamente, tanto a redução de salário

noriiiilal quando diminUição do poder aquisitivo salarial. Quando os salários são reduzidos em seu poder aquisitivo pelo efeito da
inflação, e éssa inflação é atribuída a múltiplas causas, não há violação do direito fundamental. Mas quando a redução salarial é decidi(ia por ato do Presidente da República, o
abuso é clamoroso.
4) :R~iterando princípio básico de toda organização constitucional moderna, desde o
século 18, a Constituiçáo declãi'a serem ..Poderes da União, independentes e harmónicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário" (art. 2'). ···
Sucede que, pela Medida Provisória n9 173,
o presidente, ao exercer provisóriamente o
poder de legislar, decretou que os juízes e
tribunais do País ficassem proibidos de julgar,
liminarmente os atas dele, presidente, que
ofendessem -a Constituição. Ou seja, o ocupante do Planalto assumiu, por ato próprio,
as três prerrogativas máximas de poder na
República":' praticou· atos impositivos e legislou em· seguida, para cercear o julgamento
de tais atos.
6-que isso tudo significa é que
de Estado já-está em andamento.

o golpe

Foi posto em mai"Çha Um formidável mecanismo de chantagem política em cima do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. Com
o aPoio ãVaSS"ilador da televisão, o presidente
vem dizer de público que, se não forem acatados os seus ucasses, o país se esfacela; isto
é 1 "ou Eu, ou o caos".
Ora, em veJti3 e sábia- previsão, a Constituição considera crime de responsabilidade
do presiden.te atentar contra o livre exercício
do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
(art. 85, II), Esse atentado pode ocorrer de
duas maneiras: ou pelo modo primitivo da
intervenção militar, ou pela forma teatral do
recurso aos meiõs de comunicação de massa.
O ·presidente pref6ri"u,-Por eõquanto, esta última maneira de atuar: vem apelando dramaticamente ao pOvõ ("sofridÕ, espoliado, espe~
rançosq_ etc/') contra a "ganância dos ricos
e _a dureza dos especuladores". Mas os desti·
natários do jogo de cena são bem conhecidos:
são os parlamentares e os magistrados. Com
o auxílio .dos economistas de serviço, o que
o presidente faz é ameaçar o Congresso e
o Judiciá_iio de _que serão responsáveis pela
instauraçãO dO. caOs, se cumprirem o eminente dever que lhes incumbe, de respeitar
a Constituição e as leis do País.
Bem adVertiu Montesquieu de que a·liberR
dade nada mais é, num estado de direito,
que O fato de poder, fazer o que a lei manda e de não ser obrigado a fazer o que a lei
proíbe. Neste momento, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário estão sendo vergoFÁBIO KONDER CAMPARAT0,_53-, advogado, doutor
de paris (França) é profcsr.or titular da
FBfUidadc d~ Direito da USP c autor do livro "Para Viver
a Democracia".

~la Universid~dc

nhosamenie compeiidOúi.-quebrar o seu compromisso maior, compromisso que o presi· .
dente também assumiu ao tomar posse do
cargo; manter, defender e cumprir a Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
.-:Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar ·a presente sessão, designando
para a· ordinária de segunda-feira a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 103, DE 1989
(Em regíme de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turflo único, do PiOjétO-de
Lei do Senado n~ 103, de 1989, de autoria
do Senador Roberto C3inpos, que esiabeiece
·rnedidas de flexibilização do mercado de trabalho, para evitar desemprego. (Dependen·
do de parecer.)

-2PROJETO DE LEI DO DF
N• 12, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto. de
Lei do DF nv 12, de 1990, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que dispóe
sobre a reversão de servidor para o cargo
de PrOfessor da carreira Magistério Público
do Distrito Federal e dá outras providências.
(Dependendo de parecer.)
-3Discussão, em turno únic;o, do Projeto de
Resolução -n1' 4, de 1990 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos como
conclusão de seu Parecer n" 15, de 1990),
que autoriza a Prefeitura Municipal de Muriaé, Estado de Minas Gerais, a elevar em
NCz$ 3.820.371,00 (três milhões, oitocentos
e vinte mil, trezentos e setenta e um cruzados
novos) o montante de sua Qívida consolidada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Está encerrada a sessão.

·(Levanta-se a sessão às 12 horas e 15
minutos)
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
Publicação
CONVOCAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor Presidente da
Comissão do Distrito Federal, Senador Mauro Benevid~s, tem o prazer de convocar Vossa Excelência, para reunião a se realizar no
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dia 27 de março, terça-feíra, às 11:00 horas,
na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa.
Secretaria da Comissão;-22 de março
1990. - Carlos Guilherme Fonseca, Secretário da Comissão do Distrito Federal.

de

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
3~

Reunião, em 27 de março de 1990

Item 6- Projeto de Lei do Distrito Federal
n• 30, àe !989:.::. Mensagem
de f989-DF
(Meqsagem n~ 038, de 22-6-89, na origem)
- Autoriza o Governo do Distrito Federal
a alienar bens imóveis.
Autor: Executivo local
Relator: Senador Chagas Rodrigues
Parecer:.Cont:rário ao projeto.

n•48,

Item 7- Projeto de Lei do Distrito Federal
nu 58, de 1989-, Dá a denominação de "Par-

que d3. Cid-ade" ao Parque Re"Creitivo Rogério Pithon "Sáejo Farias.
Autor: Senador Pompeu de Sousa
Item 1- Projeto de Lei do Distrito Federal
Relator: Senador João Lobo
n~4, de 1990- Mensagem n~ 29, de 1990-DF
(Mensagem 11" 003, de 15-2-90, na origem)
Parecer: Contrário ao projeto.
--Transforma a Escola Classe Granja das
ttem _8 - Projeto de Resolução no 46, de
Oliveiras em Centro de Ensino de lo Grau
1989 -Susta.oS-efeitoS do Decreto no 11.569,
Granja das Oliveiras, da Fundação Educa- de 17 de maio de .1989? do Governo do Discional do Distrito Federal, e dá outras provitrito Federal, que institui nOnrias para a condências.
cessão de direito real de uso do terreno.
Autor: Exe~utivo local
Autor: Senador Mll.urício Corrêa
Relator: Senador Pompeu de Sousa
_Rela_tor: Senadqr Qdacyr Soares
Parecer: FavoráVel ao projeto, por-constiParecer: Pelo a~.:quiVamento do projeto.
tucional e jurídico.
Item 9 _:___Projeto·de Lei_do_Distrfto Federal
n" 19, de 1989- Estabelece a eleição direta
Item 2- PrOjeto de Lei do Distrito Federal
dos Administradores Regionais- do Distrito
n~lO, de 1990-Mensagemno37,de 1990-DF
Federal, fixa suas atribuições e dá outras pro-·
(Mensagem n'' 010/GAG, de 7-3,90, na orividências.
·gem) - Dispõe sobre o aproveitamento, no
Autor: Senador Pompeu de Sousa
Distrito Federal, de servidores requisitados
Relator: Senado_r Francisco. Rollemberg
e dá outras providências.
Parecer: .Contrário do projeto.
Autor: Executivo local
Conclusão_~ _
. _ . ,
.
Relator: Senador Odacir Soares.
Em 22-8-89, _a Presidência· Concede vista
Parecer: Favorável ao projeto, por consti·
do processo ao Senador Wilson Martins.
tucirinal e jurídico.
Em 29-8-89, o Senador Wilson Martins devolve o projeto com voto em separado, favoItem3- Projeto de Lei do Distrito Federal
rável ao projeto, por constituciOnal e jurídin~ 11, de 1990-Mensagern n"38,de 1990-DF
co, com as emendas supressivas que apre- ·
(Mensagem n~ OllfGAG, em 7-3-90, na orisenta.
gem)- Altera dispositiVos das leis que menItem 10 -Projeto-de Lei do DiStrito Fedeciona, e dá outras providências.
Autor: Exe_cutivâ lQcal_ ____ _
ral~_2 de 1989..:.... Estabelece diretrizes, critéRelator: Sena_dor João LobO
rios e ·co_J;Úk:údo mlriimci para elabOração dO
Parecer: Favorável ao projeto, por constiPlano Díiet-0{ do DistritO Feder-ar, fixa sua ··
tucional e jurídico, com a Emenda nº 1 apre·
competêncüi- da Câmara Legislativa do Dis- sentada oelo Senador Maurício Corrêa.
tritO Federal para sua aprovação e dá outras
providências.
Item 4:_ Projeto de Lei do Distrito Federal Autor: Senador Pompeu de Sousa
n~ 13, de 1990-Mensag-em n"AO, de 1990-DF
Relator: Senador Francisco Rollemberg
(Mensagem n" 13fGAG, em 7-3-90, na orí·
Parecer: Favorável ao projeto, por constigem)- Dispõe sobre a alteraç-ão da tabela
tucional e jurídico, com as Emendas supresde Pessoal da Fundação Zoobotânica do DissiVas· de noll 2, 4 e 5 e contrário àS Emendas
trito Federal, e dá outras providências.
de ndi 1, 3, 6, 7 e 8.
Autor: Executivo local
Conclusão:
Relator: Senador Maurício Corrêa
Em 23-5~89, a Presidência concedeu vista
Parecer: Favorável ao projeto, por constido_ processo ao Senador Meira Filho.
tucional e jurídico.
Em 31-5-89, o Seriador Meira Filho devolveu o projeto com voto em separado, conItem 5- Pro}!tõ de Lei do Distrito Federal
cluindo por audiên~ia prévia da Comissão de
n~>l4,de 1990..:....Mensagerii-n"4l,de 1990-DF
CãiiSti(uiçáO, Justiça e Cidadania.
(Mensagem n'·' 14/GAG, em 7-3-90, na oriEm 6~6-69. ·a- Comissão aprovou proposta.
gem) -Dispõe sobre o aproveitamento, de
para a realização de uma reunião extraorservidores na Carreira Administração Públidinária, específica, para tratar da matéria.
ca do Distrito Federal, criada pela Lei nQ 51,
Em 19-9-89, o Senador Pompeu de Sousa,
de 13 de novembro de 1989, e dá outras proviautor do projeto, solicitou inclusão da matédências.
ria em pauta, por entender que a mesma já
Autor: Executivo local
foi amplamente discutida.
Relator: Senador Francisco Rollemberg
Em 11-10-89, a Comfssão deliberou por
Parecer: Favorável ao projeto, por constirealização de uma reunião específica para
tucional e jurídico, com a Emenda n~ 1 apreapreciação da matéria.
__sentada pelo Senador Pompeu de Sousa.
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ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMENTAR
_ DE INQUÉRITO
Criada através do Requerimento n"
567, de 1989, destinada a apUI'ar o que
realmente está ocorrendo com a indústria
automobilística brasileira.
4~

Reunião, realizada em 21 de
novembro de 1989

Aos vinte e um dias do mês de novembro
do ano de mil novecentos e oitenta e nove,
às dez horas, na Sala 04, Ala Senador Nilo
coelho, presentes os Senhores Senadores
Leopoldo Peres (Presidente), Gomes Carvalho (Relator), Raimundo Lira, Pompeu de
Sousa e Francisco Rollemberg, reúne-se a
Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar o que realmente está ocorrendo
com a indústria automobilfstica brasileira.
Presente ainda, o Senhor Senador Nabor Junior. Deixam-de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Ruy Bacelar,
João Menezes e Carlos Alberto.
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. A seguir; convida
o Dr. Jacy ~endonça, Presidente da Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores- Anfavea, para tomar assento à Mesa.
Após o juramento de praxe; o Senhor Presidente indaga se são verídicas as declaraçõesà imprensa, onde dizia que diria a Comissão"
tudo o que fosse necessário, mas não falaria
sobre todos os fatos.
Com a palavra o depoente nega ter conhecimento sobre tais declarações e inicia seu
depoimento abordando principàlmente o seter de autopeças que, assinou acordo setorial
de aumento mensal de peças, referendado
pelos Ministros Maílson da Nóbrega e João
Batista de Abreu. Tece algumas considerações sobre a realidade da indústria automo~
bilística brasileira, afirmando serupta·das onze mais importantes do mundo.
·
Passa ãs m~os dos Senhores Senadores,
Membros da Comissão, anUáiio e-sfâtfsfiêi.:i
contendo todos os dados referentes ã indústria automql:liljs~ica.
.
Salienta que a produção do s_etor é cons-eqüência do se~ mercado_ iptern,o e extez;n.o, ·
mostrando sua evolução. Afirma, ainda, que
hoje o mercado automobilístico é mais ou
menos 75% do que foi em 1979, confonne
gráficos apresentados.
Prosseguindo. passa-se à fase :iitterpelat6ria quando usam da palavra, pela ordem, os
Senhores Senadores Pompeu de Sousa. Raimundo Lira, Nabor Junior e Gomes Carvalho.
Com a palavra o Senhor Presidente solicita
ao depoente que encaminhe à Comissão taóe- la de aumentos de preços durante o Goveri:to
Castelo Branco e os dois primeiros anos do
'Governo Costa e -snva.
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'Nada mais havendo a tratar, o SenhOr Presidente deu por encerrado os trabalhos da

Comissão às doze horas e trinta minutos e,
para constar, eu, José Augusto Panisset Santana, Assistente da Comissão, lavrei a pred
· d
sente A ta que, l"d
I a e aprova a será assma a
pelo Senhor Presidente e irá à publicação juntamente com o apanhamento taqui~ráfico.
ANEXO À ATA DA 4~ REUNI.Ao
DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO, CRIADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO NP 567,
DE 1989, DESTINADA A APURAR 0
QUE REALMENTE ESTA OCORB.lilY...l!...9 ÇQ.f!1.A. {!'f.D.ÚSTRIA AUTOMOBlL[STICA BRASlLElRA, DESTINA DA A OUVIR 0 DEPOIMENTO
DO DR. JACY MENDONÇA, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE VEICULOS AUTOMOTORES _ ANFAVEA, QUE SE
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR.PRESIDENTE.

Presidente: Senador Leopoldo Peres
Re Iator: Senad or G ornes Carvalho . d
(fntegra d o apan hamento taquigr áfICO a
Reunião)
O SR. -PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
-Havendo número legal, declaro aberta a
~ssão.

Convido o Dr. Jacy Mend.onç.a para prestar
o juramento.
O SR. JACY MENDONÇA.:...:..._~
"Juro, como dever de consciéncia, dizer toda a verdade, nada omitindo do
que seja do meu ·conhecimento, sobre
quaisquer fatos relacionados com a investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar
o que realmente está ocori'endo com a
.indústria automobilíSticâ. brasileira."
O SR. PRESIDENlE (Leopoldo Peres)
- Dr. Jacy, antes de passar-lhe a palavra
para a sua exposição, faço, em nome da Comissão, uma indagação: na·imprensa diária
foi lida uma declaração de sua autoria onde
dizia que diria a esta Comissão tudo o que
fosse necessário, inas não falaria sobre todos
os fatos. É verdadeira essa declaração?
O SR JACY MENDONÇA - Não conheço essa declaração.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
- Desculpe esta Presidência, mas é nossa
obrigação. Por issQ, vou ler a declaração:
"Mendonça disse à reportagem deste
jornal que isso servirá como caixa deressonância para a indústria automobilfstica. Ele garante que serão prestadas as
informações necessárias, IDas ''dentrO de
um limite". pois há dados que não podemos divulgar."
É verdadeira esta declaração?
O .SR. JACY MENDONÇA- Dados das
_~c:m::op:::r.c•:::sa:::s.cq:cu::e:..n;:.ã::o:.:sã::o:.:d,:o_:m::;:eu:..:d:o:;:_-91:;í:;n:;io:;·;;
....;__

O SR. PRESIDEN1E (Leopoldo Peres)
-Que não sejam do seu conhecimento? '

_9 SR. JACY MENDONÇA- Sim!
O
·
SR. PRESIDENTE (Leopondo Peres)
_Perfeito.
Concedo a palayra ao Dr. Jacy Mendonça.
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a 18 milhões de brasileiros que vivem em
fq,nção da indústria automobilística.
Agradeço, sincera e profundamente, aos

Srs. Senadores que nos proporcionaram este
ensej·o.
-A produção da indústria automobilística
brasileira cresceu nas décadas de 50, 60 e
70. Vejam, por favor, mais uma vez nas págs.
65e66_doAnu~io,onci_eest*reg~stra~otoçio

O SR. JACY MENDONÇA- Srs. Senadores, conforme leio do texto do Requerimento n~ 567, publicado no Diário do Congresso Nacional de 29-10-89, págíria 6176, o
objetivo desta Comissão Parlamentar de lnquérito é:

o crescimento da produção da indústria automobilística, ano a ano. Na pág. 65, na última
coluna, vé-se o total da produção ano a ano,
e, na pág. 66, a mesma coisa, mas vista em
forma de gráfico, que fa"Cilita o visual.
Como eu disse, cresceu, nas décadas de
50, 60 e 70. Pelo gráfico isso é fácil de se
" "..,..,apurar o que realmente está ocorvisualizar. Atingiu o clímax no ano de 1980,
rendo com a indústria automobilística
com a produção de 1.165.174 unidades, denbrasileira, que, na data do requerimentre as quais se incluem, além de veículos de
to,.possuía 15 mil unidades estocadas;
passeio, caminhões, ônibus e tratares.
e
.
Seguiu-se, no entanto, uma fragosa queda
-_avaliar o setor de autopeças Ievan- --=que o gráfico também mostra- no ano
do·se em conta que esse segmento eco- de 1981, quando produzimos apenas 780.883
.õômíc·0-·ás·SiD:õU acordo setorial de auunidades. A partir daí, a recuperação tem
sido lenta e penosa, fazendo com que, mesmo
menta mensal de preços referendado peno ano passado, que foi o segundo melhor
los Ministros de Estado Maílson da Nóda década de 80, não conseguíssemos, ainda,
brega e João Batista de Abreu."
pegaraperformancede 1980. Estamos abaixo
Permitam-me, Srs. Se.iiadoreS, an"TeS~cfe·· do que conseguimos fazer nesse ano. ESfe
fornecer-lhes algumas informações fácticas,
ano de 1989, ao que tudo indica, irá repetir
. agradecer-lhes a oportunidade que nos afereos resultados de 1988.
cem de, uma vez mais. proporcionar às autoA produção do setor é conseqüência do
ridades e à Nação brasileira conhecer a realiseu mercado interno e externo - e, aqui,
dade de su_a indústria a.utomobilística que, convido V. Ex•s. a olharem os gráficos que
coloquei à disposição: o de n~ 1 mostra essa
como tenho repetido, deve ser um dos orgulhos pátriõS, já que se inscreve entre as onze
evoluç:ie do mercado interno e a do mercado
maiS importantes do mundo. Com seus doze
externo_, a exportação; a linha superior com
bilhões de. .dólares de faturamento, corres- os dadós do mercado íntemo de veículos e
ponde a 11% do PIB, devendo recolher este ~"a linha inferi~r co~ os dados_de ex~ortaçáo.
ano 2,3 bilhões de dólares em impostos.
Também aqm venfi~?-se o mesmo problema
anterior de queda a partir de 1980.
É de registrar-se, aliás, que essa óportuEssas vendas foram tímidas até a década
nidade ocorre exata.mente no mês em que
de 60. Isto é melhor visualizado no gráfico
atingimos a produção de vinte milhões de
à pág. 83, onde estãO os dados de merCado.
veículos produzidos no País. (Além disso, já
Tímidos, como eu disse, até a década de 60,
sairam de nossas fábricas 1t1 milhão de tratoas vendas começaram a crescer na década
res.) A importância da caixa de ressonância
de 70, e chegamos a ótimos resultados exatapolitica que é essa egrégia Casa é tal que,
mente na década de 80, quando atingimoS,
para nós, este momento se transforma em
em 1987,345.. 555 unidades exportadoras, ou
inesperada e preciosa oportunidade de ofereR seja, exportamos, nesse ano, 37.6% da proR
cer-lhes nossa total transparência. Falo por dução.
um s t
f
140 000 b
O ano de 1988 J"á resolveu uma tendênc1' a
e or que o erece emprego a·
.
ra~
sileiros, os quais, somados aos empregos indipara a redução das exportações, tendência
retos e considerados os familiares, são real·
essa que vem se incrementando em 1989 com
resultados que até outubro se mostram 21.8%
mente 18 milhões. (1).
inferiores ao ano passado.
Vo.u tomar a liberdade de pedir que acomSe1'unta os o fato d
d - t ald
- documentos que corm 80 com o fato
e a pro
er c os
anhem,
em
alguns
dos
na
década de
de asuçao
exportaçoe·
P
terem crescidos' durante o mesmo período,
loquei à disposição. Por exemplo, gostaria
que V. E r• tomassem em mãos o anuário
já poderemos concluir que o mercado interno
estatístico qUe está dentro da pasta, na pág.
foi prejudiCado. 1:. realmente o foi. O roer52. Esse Anuário é" pub1ica4o a cada dois
cada brasileiro adquiriU sempre mais veículos, até 1979.
anos com todos os dados da indústria automo~
bilística. Na pág. 52, V. Ex'!" verão que o
Na últi"ma cOTüõ.a da págiiia 84, vê-se a evanúmero de pessoas empregadas é de 138.646
luç~ ano a ano e, quando chega em 1979,
venficamos um milhão, quatorze mil e novena data da publicação; e que, colocados os
empregos indiretos, pois todos estão relaciocentos e vinte e cinca··unfdaôes, ~"isSo é O que
nados em outros se tores de .atividade, e multifoi vendido no mercado nacional em 1979.
plicado pelo íiúmeró de pesSoas de uma famfNo ano seguinte, 1980, esse valor caiu para
_:l::ia:_b:;r:;as:·:;ile:ir::•::..•:._m:::_:é::di~·a:._:q::ue::_::é:_:d:e:_::3:.:,4::,_:c:::h.-e~gam::~o:_s.:_.~n~o~v:"ec':_C:I_ltas e oitenta rpil, dutentos e sessenta
o

' .
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e uma unidades, e um ano depois estávamos
em apenas quinhentas e oitenta mil, setecentos e vinte cinco, praticamente a metade de

1979.
Podemos afirmar que: o mercado automobilístico brasileiro, hoje, é. mais oU menos
75% do que foi em 1.979. Convido novamente

V. Ex'' a olharem o gráfico -n~· 2. Notamos
no gráfico, que montamos com base cem em

1979, e a cada ano, então, apareCe quanto
ele corresponderia daquele cem.
Vejam que em 1979 foi 100 i em 1981 foi
50"; estamos em 1989 com 75 do que foi 79.
Po.t: que isso:? Porque uma série de medidas
foram adotadas pelo Governo visando exata-

mente reduzir a demanda automobilística.
Praticamente acabou-se a possibilidade de fi-

nanciamento de veículos automotores. Os
consóro...os foram drasticamente limitados a
partir dessa época por dificuldades intencionalmente• criadas no sentido de esvaziá-los.
A capacidade aquisitiva dos brasileiros foi
reduzida por uma série de medidas decorrentes de uma política salarial e de uma política tributária - essas são as causas de toda
esta queda.
Especificamente com relação ao automóvel, momento houve até que o montante de
impçstos recolhidos n9 ato da compra era
superior ao valor sem impostos, e era até
necessário efetuar um empréstímo ao Governo para poder comprar um automóvel, empréstimo caro, empréstimo ilegal, a fundo
perdido, mas que onerou, no entanto, o cidadão brasileiro.
Olhem o ,gráfico no 3 e vejam o' que foi
e o que é a evolução dos impostos sobre o
veículo automotor no Brasil. Vejam o terror
que foi o período de_1986, quando se tomarmos cem é o preço sem o's impostos e tudo
o que está acima daquela linha é a carga tributária. Houve uma época, em 1986, que o que
está acima correSpoilde a duas vezes o ·que
está abaixo, ou· seja, pagava-Se duas vezes
de imposto o que custava um veículo sem
o imposto.
Em resumo, a década de 80 para a indústria
automobilística pode ser caracterizada com
uma luta pela manutenção dos volumes de
produção, mediante o incremento das exportações, compensando a dramática queda do
mercado interno. Só dessa forma Toi possível
manter as empresas ativas e garantir o emprego dos trabalhadores.
Os investimentos nesse período estiveram
vinculados apenas à utilização de produtos
e não ao aumento de capacidade produtiva,
de um lado porque não era necessário e, de
outro, porque não havia o menor estímulo
econômico para fazê-lo.
Nossos fornecedores sentiram também as
conseqüências dessa situação. Para sobreviver foram forçadas a buscar o mercado externo e partir para esquemas de diversificação.
Montamos para V. Ex•~ o gráfico nu 4, onde
se vê o que fizeram os fornecedores da indústria automobilística.
O que vendiam as montadoras em 1987
era superior a 70'7c, e_o que eles exportavam
era o mínimo. Mas. verificando o que se pas-

~ou ano a ano, chegamos em 1987 e·1988
e vemos o que eles vendem às montadoras
é inferior a 80%; mais-do que 20% eles destinam a outros mercados. Foram forçados, pela
circunstância da nossa queda, para não sofreremas conseqüéncias sobre _as_ suas empresas.
Tais circunstâncias geraram dificuldades das
fábricas de veículos nas relações çom os seus
trabalhadores. Ninguém, por certo, irá esquecer as penosas negociações salariais,
quando os trabalhadores exigiam mais do que
a política oficial permitia e o impasse redundavaem longas e lamentáveis greves. A história política do País não vai esquecer isso. Os
dias que estamos vivendo, em matéria política, tem muito a ver com o período a que
estou me referindo.
_~qui surgiram tarilbém os conflitos entre
as fábricas -de veículos e .seus fornecedores,
como resultado da absurda política oficial de
co_ntrole e limitação de preços. Preços estes
autorizadOs, insuficientes para remunerar os
custos de produção dos fornecedores e das
montadoras, que só poderia resultar num impasse e na redução da produção. .
Foi, aí também que surgiram as primeiras
dificuldades entre as montadoras e seus con·
ce_ssionári_os, os quais chegaram até um locaute, ou seja, chegaram a suspender a aquisição
de._ yeículos das fábricas em defesa de sua
situação econôffiica precária. Tudo isso chamamos década perdida de 80. Tentemos,
no entanto, fotografar o setor hoje, que é
o maior interesse dos senhores.
Como Qi~se,_ estamos produzindo mais ou
mei:toS um ·milhão de unidades/ano, equivalente ao que fizemos há dez anos. Estamos
exportando mais ou menos 25% desse total,
o que não ocorria há dez anos. Estamos vendendo no mercado interno mais _ou menos
750 mil unidcldes/ano, ou seja; Oine!'imo que
fazfamos há 15 anos.
O mercado interno tem mostiado ligeira
tendência de crescimento, mais_ acentuada no
corrente ano, ou seja, embora nele_estejamos
colocando 4,4% a mais que fazíamos no ano
passadõ, temos certeza de que poderíamos
ter ainda vendido um pouco mais. o;e tivéssemos podido produzir. O percentual de entrega aos concessionários em relação ao programado pela indústria, pode ser visto no gráfico
n" 5.
O gráfico n" 5 mostra o que está ocorrendo
durant~ estes anos no fornecimento de veículos das fábricas aos seus con~essionários. A
média como disse, é 4,4% superior à do passado, tomado o zero, como o ano passado,
aquela linha no centro revela que temos em
média 4,4%. Acontece que em janeiro canse·
guirnos fornecer aos nossos concessionário_s
30%_a mais do que janeiro do ano anterior.
Em fevereiro, conseguimos fornecer 111/'c a
mais do que no ano anterior.
Já em março, fornecemos 6% a menos do
que no an-o-anterior e porque tivemos a greve
num fornec~dor fundamental.___no Brasejos.
Em abril e maio. tivemos um fornecimento
inferiór também em relação ao ano anterior
de 11 o/c- e 120(. enfrentando uma longa greve,
na própria indústria montadora.

a

Sábado 24 969

Em junho, consegUimos superai- e veiidemos 16% adma do ano anterior. Já em julho
caímos 2% a baixo.
Retornamos em agosto e setembro com
15% acima do ano anterior. Caímos em outu·
bro para 6% abaixo com a greve Bundy Tubing.
Sintetizando um dos problemas do setor
hoje, estão relacionados com a exportação
interna e com a produção dificultada. Abordemos um pouco mais detalhadamente os
dois pontos. A exportação está condenada
a perder•o seu sig~ificado para o setor, por·
que as alterações na política económiCa assim
o determinam.
Durante algum período, o País procurou
gerar saldo de divisas, estimulando a expor·
tação de manufaturados. A indústria automobilística contribui e de forma extraordinária
para este resultado. Se os Senhores olharem
o gráfico na página 48, o anuário mostra uma
linha com a _exportação c{tle o setor realizou,
outra com as importações e o saldo de divisas
gerado pelo setor para o País. Este saldo está
especificado ano a ano no quadro na página
47, onde se vê qual foi o saldo' em dólar que
o se_tor automobilístico gerou com suas exportações para o País.
Mas a política mudou. Os incentivos e a
exportação desapareceram, Quando se fala
em incentivos, muitas vezeS, hoje, a palavra
soa como ofensiva. No entanto, vejam que
foram os incentivos que possibilitaram esseS
saldos de dlvis_as que são mostrados aos senhores.
Os incentivOs são o preço pago para conseguir esse resultado - sem ele não.
Os incentivos desapareceram. Os resulta·
dos da exportação deixaram de ser isentos
e passaram a ser tributados.
A taxa cambial é mantida artificialmente
baixa. Os cuStos internos de fabricação cres·
ceram mais'do que os custos externos. A -dtUa·
lização tecnológica está proibida no Brasil.
E o produto" deixou de ser competitivo no
exterior.
Devemos nos habituar, agora, com a cir·
cunstância o de não podemos mais nos apoiar
nas exportações. Elas continuam e, provavelmente, continuarão em qtteda.
O mercado interno, com as medidas adota·
das no início da década de 80, baixou um
paiamar dê uns 42%, patamar no qual, praticamente se tpantém de5,de eptão.
Um jogo de circunstâncias dificulta e impe·
de o crescimento da produção.
Os fornecedores, nós já dissemos, diverSificaram eu abriram outros canais de distribui·
ção dos sel1S produtos.
Esta já é uma razão suficiente para limitar
<? i!]~nto da.Q!:.çp~ção..
_ ..
Porém, a situação é agravada pela inge·
rência estatal nas relações entre montadoras
e fornecedores que exige alguma consideração à parte.
A partir de 1967, criou-se lentamente no
Brasil, o hábito de os b_urocrata:; tomarem
decisões pelos administradores das empresas,
exatamente, as mais graves e as mais importantes decisões.
-···

-·-·--------
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O hábito começou discretamente por um
esquema" de estímulo, uma manutenção de

preços e passou por todas as formas possíveis
de controle. Chamou-se, às vezes, de liberdade vigiada, outras, congelamento de pre·
ços, atualmente, decisào setorial.
Na verdade é o Estado, naquilo que não
é de sua competência, decidindo pelas empre-

sas sobre os assuntos mais sérios de sua administração. Assim o País afugentou os investimentos e determinou a fu~a de capitais, o

que qualquer estatística ofiem! do Banco Central demonstra. Resultou para o setor alguma
coisa bem mais grave. Foram cinco anos de

balanços negativos entre 1981 e 1987, a duras
penas reparados nos anos-de 1985, 1986 e
1988- (gráfico 6).
Aqui temos, ano a ano, os resultados de
todos os segmentos industriais do País, na
última linha a indústria autombbilistica, onde
se vêem os resultados negativos do setor em
1981, 1982, 1983, 1984, 1987.
Vejam V. Ex~' que foi o único setor da
economia que apresentou resultados negati·
vos. Apenas se encontra em 1979 tubos de
aço ·acompãilhando esse fen<)meno.
O gráfico abaixo mostra, em forma visual,
esse mesmo fato dos prejUízos que o set_or
viveu nos anos de 1981, 1982, 1983, 1984 e
1987.
Pior do que isso foi o gravíssimo desgaste
nas relações entre os fabricantes de veículos,
seus trabalhadores e seus fornecedores. Vejam estes últimos que é matéria- específica
dessa CPI.
Todos os meses as fábricas de automóveis
apresentam ao CIP suas planilhas de custos
acrescidos no últimos 30 dias. ·
Estão à disposição dos_ Senhores as plani·
lhas setoriais entregues aO Conselho Intermi·
nisterial de Preços, CIP, mês a mês (anexas).
Aqui V. Ex~' verão, mês a mês, os itens
que aumentarem e quanto aumentaram, os
itens que compõem um automóvel, quanto
aumentou cada um deles.
Tendo ocorrido aumento nos bens que
compõem um veículo e tendo as montadoras
já pago esSe. acréScíi:no, solicitam elas autorização ao CIP para aumentar o preço final
de seus produtos na mesma proporção.
Faço de forma insistente isso porque o CPI
só aceita das indústrias automobilísticas a inclusão das planilhas de custos já efetiv-amente
incorridos. O resultado histórico é um trata·
menta arbitrário, que autoriza esse aumento
em percentuais abaixo do realmente incorrido, com atrasos incríveis e inexplicáveis.
Já vivemos de tudo. Períodos nos quais pe·
díamos aumento e aguardávamos da boa von·
tade do CIP, períodos em que éramos ?utorizados a praticar o aumento para comprovação futura e até alguns sistemas mistos. Já
tivemos acordos asSinados por Ministros de
Estado estabelecendo regras para tais atas,
simplesmente descumpridos. Recentemente
assinamos um desses acordos para prática automática de repasses parciais de custos (90%
do IPC do último mês) e deliberação em Câmara Setorial de empresários sobre excedente. acordo porém que também durou inexpli-

cavelmente pouco mais de um mês. Toda essa
intromissão é proibida pela Constituição Federal de 19~8,_ que os Se1_1hores elaboraram,
qual se firma enfaticamente nos princípios
da livre iniciativa e livre concorrência, a qual
embora admita a intervenção estatal na economia, não admite o controle de preços como
uma dessas intervenções. Apesar disso, o sis·
tema de contrq_le de preços continua a existir,
como se -a Constituíção Federal de 1988 não
tivesse sido promulgada._ Pois bem como 0:
sistema prevê às empresas o repasse de custos
j~}n~orridos, devem elas sempre bancar por
antecipação os aumentos necessários aos fornecedores. yejam o efeito des&e sistema através do gráfico 7. Na linha superior do gráfico
7, está o aumento de custos do setor, mês
a mês, e vejam a autorizaça:o de preços que
aparece na 'linha inferior: sempre os aumentos autorizados são abaixo dos custos efetívamente incorridos. Essa sistemática tem con·
seqüênciaS::.- ETa limita Ou impossibilita a negociação normal dos fabricantes com seus fornecedores. Qualquer aumento concedido aos
forncedores só será compensado quando o
Governo _quiser e na proporção e limite que
ele quiser. Aí está a causa dos grandes males
dos últimos anos. Os fôrnecedores, evidentemente, não podem se_r obrigados a produzir
e vender a preços economicamente.inacei·
táveis. Nem nós o queremos. Mas, como conseqüênda, des suspendem ou reduzem drasticamente os forriecimentos. E nós temos ·que
compreender. Então, a falta de uma peça
faz com que se tenha que reduzir a produção
ou produzir veículos incompletos, que ficam
nos pátios aguardando o momento de serem
e poderem ser colocados no mercado.
Não só fornecedores são prejudicados pela
política ofic_ial de preços. Também· os traba·
lhadores, comojá disse, porque as empresas,
sem liberdade paia negociar com os sindica~
tos, são forçadas a conter os salários. O problema retorna, porém, porque a resposta dm
operários -é a greve. E outra vez resulta em
parada da produção.
y. Ex'1 sabem - eu me referi - que a
greve da Bundy Tubing é conseqüência da
impossibilidade da empresa de negociar com
·QS Seus trabalhadores. E a greve da Bundy
Tubing parou a indústria automobilística du_rante quase um mês. Porque a BundyTubing
não pode negociar com os seus trabalhadores? Porque ela não pode receber o preço
adequado pelo seus produtos. Por que ela
não pode receber o preço adequado pelos
~eus produtos? Porque nós não podemos pagar, porque nós não somos autorizados a fazê-lo.
Mas, atingidos são também os distribuidores, e de diversas maneiras. A primeira,
por falta de abastecimento. Se é certo que,
no corrente ano, já entregamos a nossos con·
cessionátios 4,4% a mais do que no ano pas·
sado-repito conforme demonstra com gráfico--s, é também certo que eles poderiam
ter vendido ainda mais, e por isso reclamam,
com justa razão. Há, pois, um desabastecimento relativo do mercado, em decorrência
do engessamento do setor. Todo desabaste-
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cimento desarranja os preços. A mais ele·
mentar lei econômica torna poSsível aos dis·
tribuidores, em razão da baixa oferta, prati'Car preços adma da tabela oficiaL E alguns
caem na tentação de fazê-lo. Mas passam
eles, então, a ser perseguidos pela fiscalização tributária, porque cederam à lei de mercado, como se-isso fosse lícito no sistema Capitalista; como se a livre concorrência não fosse
o princípio constitucional da nossa Pátria.
Prejudicado por essa política de preços é
também a· consumidor. Em primeiro lugar,
pelo próprio desabastecimento, pela falta do
produto- qu~ ele deseja, na hora em que ele
deseja. Mas, também, pelo aumento extnmrdinário de preço que a oferta reprimida dá
ensejo. E é até curioso que a lei de mercado
funcione nesta hora contra o consumidor ou·
tra vez. Funcionou na hora em que o preço
aumenta,já fiz referência, mas, também, funç_ig_n_a quando a oferta de produtos é superior
à demanda. Neste momento, seria absolutamente natural que o distribuidor praticasse
preços, pudesse praticar preços abaixo da tabela. Acontece que a lei em vigor o proíbe,
a ponto de punir o concessionário que assim
proceder, em prejuízo, evidente, do consumidor.
O corrente mês de outubro nos surpreen·
deu, principalmente. com uma greve na Bundy Tubing, uma fornecedora exclusiva de tubos de freio para toda a indústria automobilística. Somente saíram das linhas de produ·çâo os veículos pesados, caminhões e trato·
res, que não dependem desse item. E dentre
os veículos leves, aquel'es que puderam ser
abastecidos com eventual estoque com utili·
zaçáo de peças originalmente destinadas_ a
reposição ou com importações de urgência,
quando possível.
Se a greve desse fornecedor foi a·conditio
sine gua non, pela qual ocorreu um volume
extraordinário de carros incompletos nos pátios e uma perda elevadíssima da produção
em relação o programado . .é certo que se
a Bundy Tubing não tivesse parada, pelo menos 40% do problema continuaria existindo
em virtude de dificufdã.des nas negociações
com os fornecedores a que já me referi.
No total, deixou-se de produzir, no mês
de outubro, 26.836 unidades.. E os veículos
iiÍcompletos, no pátio, acumularam-se todos
os dias. Vejam o gráfico número 11, onde
coloquei a evolução, mês a mês, do estoque
de veículos incompletos nos pátios das montadoras.
· E visível que em março nós tivemos Uma
greve ...
Aqui V. Ex~· têm, então, o estoque. em
mil unidades nos pátios das empresas, no últi·
mo dia de cada mês. E vejam o terror que
é de julho até setembro. E vejam o que aconteceu com Q_l.l_tubro.

O SR. RELATOR (Gomes Carvalho)Março também era assim?
O SR. JACY MENDONÇA- Sim. Março, como disse, em conseqüência da greve
ocorrida no próprio setor. E greve da Bra·
seixo.
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Bem prejudicada ainda é a sociedade como
um todo, mesmo quem não compra ou não
pode comprar automóvel. Ocorre que quando o preço do veículo novo é artificialmente
reprimido e determina o desabastecimento,
o preço do veículo usado sobe. E nós temos
a experiência de várias ocasiões em que o
veículo usado valia mais d.o que o seu correspondente novo.
Ora, como o· preço do veículo usado tem
um peso elevado na formação do índice de
inflação, o IPC passa a sofrer essa conseqüência, e toda a sociedade suporta a inflação
mais alta porque os veículos automotores no·
vos estão com preços artificialmente baixos.
Bom, dito isto, é preciso satisfazer a justa
curiosidade de V, Ex~~ com algumas informações sobre o que oc-orreu--de importante du·
rante este ano, mas especiallnente a partir
de lo de outubro último~

o resultado é um custo tohl de 983,89% sobre
o automóvel. O custo de fabricação de um
automóvel, durante o ano, até o dia 16, subiu
983,89%. Vejam na página seguinte. O custo
volta a aparecer c.omo última coluna do gráfiCó"-0" 13. E aqui os Senhores têm a possibilidade de comparar esse Custo com o IPC.
O IPC - preciso dar um esclarecimento aO)
Senhores sobre isto aqui. Usei aqui nestas
colunas, para fixar o %2 do IPC, 981 do IGP,
.2 s~guinte sis~ema: temos aqui os índices publicados até 31_ de outub_ro, que chegaram
a 758,08%. Acontece que estamos no dia 20,
estamos a dois terços da inflação incorrida
durante o mês de novembro, portanto. Se
considerarmos que· a inflação de novembro
será igual a de outubro, não teremos nenhum
aumento; tómamos dois terços dessa inflação
e colocamos aqui. Resultou isto: 962 seria,

Durante este ano já pe"rdemos a produção
de 92.536 Veículos, equivalente a mais ou me·
nos um mês de atividades produtivas. Os gráM
fiCos n~s 9 e 10 mostram isto. Os Senhore-s
têm nestes gráfiCos, na linha superior, no grá·
fico n~ 9, o programa de produção das empresas, e na linha inferiOr- o que elas conseguiram
efetivamerite realizar._ N_o gráfico seguinte,
os senhores_têm mais ou menos a mesma coi·
sa, mas transformado em colunas, o que permite uma visualização ainda mais clara das
produção perdida.
É necessário também dizer alguma coiSa
sobre os preços e custos do seto r. Analisem,
por obséquio, os gráficos n~' 12 e 13. De janeiro de 1989 até hoje os custos de produção
dos veículos subiram 983%- está nos gráfico
n~" 12. Mas vejam os outros itens. O aço plano
subiu 1.442,75%. Os pneus sti.bira·m
L551,61 %. Os forjados subiram 1.263,98%.
Os vidros, 1.120,59%_. Autópeças,
1.061 ,83%. isto tudo forma um custo__ para
o automóvel que não é a soma, porque cada
um desses itens tem um peso especial. Então,

o'IPA. O-custá da i.ndústria atJtomobilística
ubiu 984% e o preço- ãutorizado 888%. Insisto nisto para mostrar aos Senhores que, du·
rante o ano de 1989,a evolução dos preço~
dos veículos automotores foi aiê- agora inferior à dos índices ofiCiais--qUe medem a inflação.
Tenho que aproveitar o parêntese para dizer aos Senhores .o seguinte: não temos nada
a ver com o IGP. Não temos ·na da a ver
com o IPC. Por quê? O IPC .é uma cesta
integrada por bens que comPõem o Consumo
de uma família média, e a nossa cesta é a
cesta de aço, do cobre, do chumbo, das peças,
das borrachas, do vidro, etc.
Se os nossos insumos sobem mais do que
os insumos que- rriontam a cesta do IPC, os
nossos custos subiram o:tais e nós não temos
por que nos comparar.
No entãnto;-{-importante eSsa referência
pOrque Os SaláriOS" "são ··tratados em função
do IPC e daí se torna importante:Bom, o aütomóvel está longe de ser o produto que apresenta maior alta de preços.

hoje, o IPC; 981 o !GP; 983 o INPC; 965
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Se tem um destaqu-e e_special, é apenas por
ser um produto gerador de elevado grau de
paixão e frustração. É sempre assunto de
mãnchetes de primeira página, mesmo quando os gêneros alimentícios têm muito maior
percentual de elevação de preço. Eu gostaria, também, que os senhores não
deixassem de apreciar um outro tema passional e polêmico do setor, que é a remessa
de lucros,
V. Ex~· poderão observar pelos dados rela·
cionados no anuário, na página 45 -dados
disponíveis, também, no Banco Central - ,
que o setor jamais remeteu o percentual de
12% ao ano sobre o capital registrado, que
a legislação brasileira autoriza, sem encargos
adicionais. E só em dois anos de suas história,
chegou à metade desse permissível.
Normalmente, situo-se na casa média de
2% ao_ariQ, dos 12 permitidos.
Vejam nos gráficos no1 14 e 15 a comparação, ano a_ ano, entre capital investido e
dividendos remetidos. É a comparação, do
anão com o gigante.
--- Mais, realmente, não poderia o nosso País
desejar.
· Tóda ·a riqueza gerada pela indústria aUto~
mobilfstica, pode-se dizer, foi aqui reinves~
tida, para·gerar novos empregos, novas riquezas, mais felicidade para nossa gente.
Em resumo, um diagnóstico da situação
do setor automotivo é grave distúrbio conseqüente a intervencionismo estatal agudo.
A te"i-ãpia é simples: cumpre~se a Consfi~
tuição FederaL
Srs. Senadores, espero ter cumprido a minha obrigaçãO, informando sobre todos os
aspectos da indústria automobilística brasil_eira, que entendi estarem incluídos no campo de interesse desta Casa.
Ponho-me às ordens para qualquer esclarecimento adicional complementar que V. Ex.s
julguem necessários.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUJ:; SE REFERE iJ SR.. JACY MENDONÇA EM SEU DEPOIMENTO:

GRÁFICO!

EVOLUCAO DAS VENDAS
.

AUTOVEICULOS .. (1957/1986)

1500 ,------=::..:.:::_:,::::.::::,::~::::::c.!.:O,::::..!.!..:,:!,;:.:::,c.._, --+- JLERC.INTERNO.

-a- I:XPORTAC&O
1250

tooo

"'.
"'"'

·~

750

....

5<>0

~

i

972 Sábado 24

DIÁRIO DO CONGRESSb NACIONAL(Seção II)

Março de 1990
GnAFICO 2

COI\fPARAT. VEND. MERC. INTERNO
Hl79=100

90

70

1979

1980

1981

,.PREVISAO
GRÁFICO 3

CARGA TRIBUTARIA INCIDENTE
350

PRECO DO .AUTOJI.W:V"EL ATE 100 .HP GASOLINA

~.C/IMPOSTO _C/COMPULS

300

-J-~------,~------'--f:r-----1 ~ C/lMPOSTO S/CO!o!PULS

250

+---------~----!:: --f;,:-----! ~

ao o : + - - - - - - - - - . . ' - - - - ;
' ; .

'
'

.

.

,.

•'

.. i

,.

'

; ' >

PREGO S/ IMPOSTO

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sábado 24 973
GRAFICO"'

DESEMPENHO DO SETOR DE AUTOPECAS
100

DISTHIBUICAO PERCENTUAL DO FATURAMENTO

80

~

OUTROS FABRIC.

~~~

EXPORTACAO

!&ii REPOS!CAO

till ~toNTADORÀS

60

40

.....

<O
,_

""O>
....

....
"'

g'5

-C\1

~-

.

cn

"'"'.....
O>

+pgELlMINAR
GRÁFICO 5

ENTREGA DE AUTOVEICULOS
RÉLACAO 1989/1988
30.,.
'--0~----~------------~----------------~~--------,

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

974 Sábado 24

GRÁFICO 6

iii!IB!LW!Di DG SI!GiiS· iCGiGHICOS - !! I
SIIOR!S LIGADOS I !MDGS!ill

·-------------------------------------------------------------------------'

i'

197!

I ....... .:....... .

,

COKDO!OiiS lli!IICOS
IIDIO
li!lri!O~ Di BORRACHA
IOHDIC!O
illliO!DOi!S Di PNEUS
!11115
COHPOR!i!!S ILIIIOilCOS
IO!OPIC!S
iiii!D!DOI!S IO!OTIICULOS
lOBOS Di ICO
illiHO!OOR!S HIQ, P!S!OIS

i
i
i
l BIDU

1981

IIII

1913 ·

1912

1!15

l!U

1911

1911 !

-------------------------~-------------------------------·

nos snoaxs

25.1
21.3
1.0
U

7.3

4.1

19.1 i 24.0 i 23.1
19.9 :- 22.8 i !1.1
11.8
12.0 i lU
12.4
15.9 ·i 7,3
14.4
li.! i . 15.3
16.1
15.3 i 15.3
15.0
ID.2 i ll.l
ID.l
1.0 i 9.4
, 1.8
1.1 i 1.1

11.5
, !.!
i 6.2
i (5.1) i 11.5

i

:

i IIDIS!iliii!OHOB!LIS!JCI i

).7 i

1.8

6.5 l 13. T
.I :

3.8

i 20.!

:

i
i 15.5
i 16.1

:
i
i

i

11.1 i 16.! i
1.4 l 1.4 ~

H.6 :

27.0
3.1
11.6

1.1
18.1

2!.1

lU
1!.4
I!.J
11.1

lU
5.1
1.0
I.!
1.5
1.1

u.s : u.o

33.1
11.1
17.5
lU
11.4
21.!
12.1
15.!

11.1

!.4
11.7
I

u.r

I

(5.11 i (3.11 : (11.1) : ( UI i

12.1

!U
Jl.l
!5.1
19.6
JU
31.8
11.9
13.!
. !I.D

!4.1

15.3
11.1

li.!
1!.!
11.1
!.i

18.1
16.4

13.1
11..!

11.1

11.9 .I

19.Z
6.1

u.s

1.7

17.1

1 13.6

l.B : ( 1.11 i ·

·---------.-----------------------------------------------------·
Fonte: BALIHCO liDIL !GI!ill !i!Cii!ILI
1988 nã,o disponível

~~-~
~

.t<:

1979

lV80 1081 1082. 1083 W84 1985 198G 1987

!ND.AUTOMOlllL

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sábado 24 975

••,••r•

llll.llt&O K' Mrllf • lllllllt A ltlllflt

UIII..Cll

c CIIÜçtA!l urm

I
··Jliiiftit

.

r"l~'ll(lll"i
lt:I~CUIW1

I,IIIII!Jil'S

fUIIO$
i'
•·----····1·13/DIIH

•ICIICUINi

. 'I
~-- '
'
I
.I
IIVIIIII

IA!lllll J.ie:IOUI.

'

• ..IOUtiiM

a

r~.tJUn

"""'
nr.. urut•

IIUIIllfiNIIIIC..

111111

·rws c trn"IIIOOtl
111111• IIUQ.

I

'-~
""!";

rPUl'S~

IIUimtiW

llm.,rfUS[ta:nllf:lttl

MTOOM.IIICifllll

UWfC!11'11100U
lltlftllttltsa

' IUUUL IJPU.r&GI

·-u.t7

I

c.nm..

,,~~~~

IDUW.A

''

I' "·"
~...
r'
j-;.;

,;1;

I

I
I
I

l

~.r.>

::;.n

i

IS.~,

:

:l.ll

ll.7'

i4.JI
II.Sl

;

H: ii
õl.!l

. ''

.,
''
'
i
I
·" '''
''
' """ .... ''
I.
"'"
''
''' u.n :.u '''
''
''
'''
''' sr.a
'' ca:mr.1tt r rmmuca ''

,-

.,·--·
H.U

lf.ll

TDTN. U.IEII.k UCICIIAI.

'

Z7.:17·

1M fi OW

I
I
I

-""~Qõztm.u..

'

UILI!UIItii11CIIT1Cll 1::2

G-11
~-"

lotiUI.II. I"''II.&M

I

'''
'
·" !';
·"
·" '

rar.v. ntAS E~ma

lalattt.li

I
I

'!'
;

•

1).1!

I L. r.!
Sl.Tf
SJ.i7
+f,1f

UW.r;Qt

I
•I
I

•• lS.U

I

to~m:s

'

I

UIIEW

'III• Gim

I

··~
n~~~~~

. u.u ''
•......!!:!!
1
I
u.n . I
I

·-n.7~

42-"

TIIUL UlllU PIIIIA

lf,t(

I

I

· N..UlUII,Ifi!ltiCAI

'-·~

u.n

I

itu uc P1,.I.Q
JCII '''~~

''''

Jl,U
ll.U

I

~

'
''' •••
'' ....u
'''
''
''·"
'' .,_,,
u.n
'i'
,.

IIJtUI 'IlM

I ,,., ·I''
'' u.u I''

..''''

FGII'I~~

I

'

MUllll UCIIM.

I

u.u
l1.17

I'OIIt~IU

,

41.lf

~~\1s

1MII(JS'

~IA

I·' "·"
·-' ""'

__.

. 'I 12101'11?

I

·--

7.n

tt.tS

tu~,llUl.l:WI
1111011 Ulfllitl2: NTAAIA to:!

•loiS

I'UIEIAIOTI
lli 11 K SHílUO li. Uilt

~;;\~:·~··
' ...." .....

·m~o K tuM,'..A,!rMet a 12110111
-ciüii'IGWiti [ tll!RIAIS U'~(Si-

. . , .. 'ffl

aau • asras • ll/llllt A mn1n ·

~-------1
•~·:~mas
1
ICWICEIJOaS

PLU105

·lãiiniiitüiüiüS
I
t
U

I121~1/U

CAA~EIPA

'&lll...:l$ I ai!OCIUS \!!'SI

f

........=----'""!,

!I

I

~=~

KIIICliiJal

IIli NAO IUIID
Atll n~a

JI.LtlllliOtfUIIOICM
JDT~IIoliUIIHliM

ffW E CCI'IPIIIOIU
Jt!llll ti(Sil,

IINTU
'""'
fL'!I!ITCC1

fDRJ~CDll

VlDRDS
llli!RIICIIA

IAI'ffUSOS
UT!fiW

IITAL PEAS l tsi!PHIIIEI
ll~il.

,IAW:UL RJIJIIAL

lltaiM. IIIP!II.UH

MI K alUo
ImOS CUSTOS

lll:lr

:::

I

.00

f-!!:!!

II. ü:U~... . .
u.n

IIIIDII tGIIFM Plli1URIÁ IR

r.n

~~:~~

n,iS
12.U
lUO

I

l7.10
JO,J2
21.01

u.t1

12.n

~

II

Miall Ual

1,

I(ClJ(~IU

iI
I
I

r

l$.31

!

:!MI

~

.H

. u.iJ
·· ·n.n

·l.n.

41.!2 •

1J..II

.,f.ll

~2.R

UJI

........

..

,-~

-.:IP\1..

I

RIM. IUUJl 11111

1

iiUIIIUIOIRSfl[lll'

u.n

g.~

~l.ll

··~
n:mai

U,40

IJIII~

fl'llllt!1

n.n

•1cm

ll.ll

(1.2~

tl:i:lv.lll

UUI'I.~

~"""'
ltt.ti.IU.U ( OWCitUIJ

·1 1UJ
ili.n

·-'

-~

I

ft.ft

~

U,lt

1:

·--.ft.U

C&JI RTil

1

Allollltll'Qll tiJitMlliD

':.

IUISollallllCllli.ltl

~&IIDII·-,-,-·::,.~,~,~~,.~,~~~=m=-o:,
~·"·"

I

IIUJt CWI'If: rau.tlll UZ

I

ln '

wruu

1

.I

I

U.U •
...
UJ.tl
.to
ii.U
.to
·--·---

lllllri:II(Sil.
'

v-li

IMS .

·40,41

I ...

Ul~f&.llt.CIIIIl

I

IJ
I
.
I,_..:....-.:!!.,I
, 42.17

I
UIMJAIIDIID 'GITMIA j;z
KrltSU!lllltm.IISAOJ

·"

41.41

t

jl2tl'llln

JlTPILU. IIAtlOIW.

IIJERI.l Pa\111

PUIIIIS

ii~WBi

I

1 . 'q,"

.I

I
I

I

lt.U
•U.U

•.u

I

I
I
1

i

· .ao

11.11
11.11

n.~

')l.:!'l

u.r;.
~-·
2~.11

11,11

•

l1.:tt ••

u.u

.....

.•

I

'·"... ~

zc:u. I

..''

I
I

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii}

976 Sábado 24

E\'OlUChO

A 11 F

~E CU~TO':

nVE O

- 13/0l/89 fi

1~/01/8~

(f1Ul0!10\'E!S E COIIEf\ClAlS LEVES)

+--------------------------+
I n!IMCtHOS
ICUIJ::EDJDOG

IUif[:S

I

~~~
UIIHEIR~

1---------------··--1 1:J/Ot/G9 FEIIDEIHEC
A

I IZ/07/87

1--------f'

1

I

111\TEIIIAL lli\ClOilAL

I

lfAlE/111\ PRIMH

I
I
I

ACO l/AO Pl111/0
ACO F'LA/:0

ALUI11lUO/fUUD ICAO
TDTfJ. HATERIA PRIHA

----f

I

I
I

.00

41.58
5UB
26.40

é!.é6

48.91

.33

.o~

1--------- ----------

.1
II
I

PEÇI\5 E CDI·l:'Ot/EIHES
11011JR DIESEL
F"I/EUS

I
I

suo

I

í:5.81
3Lel!

45.33

I

TIIHAS
fl.t/DIDDS

FORJilDOS

'VIDGOS
EURRACHA
F'l\f\1\."USOS
·AUTO."ECAG

21.22
~073

32.48

~.72

,

TOTAL PECAS E CO:'J'OIIEmES

TOTI'.l tmTEniAL tlr.CIOI:Al.
HATEIUAL 1111'0RTADO

omos

1 . ·3i.2lJ

1--1

I
I
I

j

I

49.90

•IJC).

. 61.33

7.7J"

I

:
I
I

36.BJ

''

•''
I
••'
''

32.66

I
31.72
1-------··

CUSTO TJTAL

I

30.LU'

1--------- -------. 34.7S'

·:••

11110 DE O!ll111

WTP.03

I
I

•
I

••
•
•••

-----..:---

:
:.
:

24.13

:'

....

.ov

•

I

ADIAI/TmEIHO PORTr.IIIA l3í!
DEFllSI\GBI/ CCXCLUSOO)
AUI1EllTO CO:lfiJRIIE

PORTf\1111\.13~

•

I
I
I•

16.97

6.:13

I

I 50.52
••
+------------- __ _,_

Ft.I!F-JN1WUJ ECot/[íiiC!J E ESlnTlSTIW
Ell 1'7 DE JL'UIO CE 1989 ·

•

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSON~C!ONAL (Seção II)

Sábado_ 24

9n

_ ANFAVEA
EVOLUCAO DE CUSTOS • 13/01/89 A I2/06/B9
----~------------------~----------------IAUTOHOVEIS E COHERCIAIS LEVES!

+-----·-------t

I AUHENIOS :·
I COIICEUIDOS :
'II -----------1
ACUHULAOO. ·;
I 13/01 A ;
I I2/0S/89 I
HAIERIAL NACIONAL
HAIERIA PRIHA
ACD .NAO PLANO
ACO PLANO
ALUHINIO/FUHOICAO
TOTAL HATERIA PRIHA
PECAS E COMPONENTES
HOTDR DIESEL
PNEUS
· TIHTAS
FUHOIDOS
FORJADOS
VIDROS
FORP.ACHA
PARAFUSOS
AUTOPECAS
TOTAL PECAS E COHPOHEHTES
TOIAL HATER.IAL NACIONAL
HATERIAL IMPORTADO
HAO DE OBRA
OUTROS CUSTOS

cusro TOTAL

I -------· I
I
%
I
I
I

I
I
I
I
I

32.44
21.63

, 62.01

I -------

1

I

29.77

.

[

1----------------(
I .
%

--------I

I

I

I
I
I
I
I

23.05

25.59
8,83
22.65

.oo

62.96
52.75
76.32
59 •.17

•91

.00
1·--------·------1
.68
I

I

I
I

27.64
47.14
25.16
36.54
45.58
56.57
31.88
47.12
'I
. 40,69
....................
•'
__
39,85
I _____

I
I
I
I
I
I
-;,. II

·----~---------------------------~-----+
I
I AUHEIIIOS CONCEDIDOS. PLEITOS
1------------------------------------1 13/0S/89 ACUMULADO
PENDENTES
I
A
13/01 A
EH
I 12/06/89
12/06/81
CARTEIRA

39.06
22.43
42.24
44.21

--------39.41

AHTECIPACAO DO ACD 1-l
EFEITO REOUCAO !PI l·l
AUHEHIOS COiiCED IDOS
CUSTO TOTAL HEMOS ACO,IPI E AUHEHTOS
AOIAHTAHENIO PORTARIA 132
CUSTO TOTAL ACUMULADO
DESCONTO PORTARIA 132
AUHEHTO CONFORHE PORTARIA 132

+------------+

I
I

20.81

I
I

14.57
17.51

I

II

11.76

15.20
11.71

19.94

IB. 41
:
22.33
1-·------1 20.77
I

54 .20.
66.68
43.10
60.4b
67.71

~Uij

74.20
72;09

6.59
14.82
7.73

20.23
12.90
13.91

13.35
16.57
19.12
------17.51

---------68.90
1-----------------------1
I
I

20.91

69.13

16.27

I ... 13.39
I
I
1.58
I

. 38.82

.oo

44.49

50.04

59.54

.00

I

I

9.94

1----------------1
I

I
I
I
I
I
I.
I
I
-I
I
I
I
I
I
I
I

16.77

---------

62.79

11 .ao

.93
10.31
29.7b
13.19

6.53

.oo
20.90

+·-·------------------------------------+
PLANEJAHEIIIO ECOnOHICO E ESTATISTTCO
' EK 19 DE JUnHO DE 1989

978

. Março de 1990"

DIÁRIO DO CONGRESSO NAéÍONAL (Seção II).

Sábado 24

AIIFAV€~
.
EYDLUCAD CE CUSTOS - ll/;!/e9 A ll/05/89

·---·--------------------IAUTOHOVm E COMERCIAIS UVESI
·--·-··"''"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"''-"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'-----------·-------------------.
I '
~UIIEIIIDS COIICEDI.DOS A FDP.HmDDP.€5.
FLE!l~;
1--~-------------:-- ...-...------

1 !l/OI/89
I "A· ·
I !2/0l/99
1
!
I

------~------------

13/0l/89
il
12103/S!
1

13/03/S?
A
12104189
1

2.S6

.9!
.03
18.02

I./Ol/S9
A
'!2105/91

ACUHULAC~'

11/01 R
· 12/DS/!?

PEIIDEHi:l
tr!

miEI''

1--------- ------ ---- --------t. ----- rrt
. ,. .
MTERIAL IIACIDIIAL

I
I

KATERIA FRIHA

ACO IIAO FLAI!O
ACO FlA~O
.
AlUHI1i1 0/fUiiOICAC
TOTAL MTEP.!A PR!HA
fECAS E CC~POIIENTES

I

OUTR!JS

':!S!~S

lM9

I
I

!8.15

AUKEJ:i~ Cmif~P.!fE

FUR.TH?.IA lJ2

!1.6S

7.ar

7.30
tt.l:
!2.29

21.2~

16.77

--,...-2:õi

"

t:~'

MS

-.13

!.52
7.06

1~.~9
~.~3·

6.9''

.oo

I

!C. !9

3.6!

to.sr

·.42

3.55

. 22.21

.oo

.2.W

3.8.30

42.11

.c~

1-------·------1
•

.i

:

DESCCiiTO FORT.Úi!A m

,38.

e.1~

CUSTO TOTAL HEilJS AC3. IF! E AU~EIIT:
CUST~ !~!At AC!.!~UlADO

.3.96

n.t9

i·
I

1!2

2l.

:

C!J AC~ ~ • l ,
EFE!i9 f.EDUcAD 11! H
AUHENiO cm~!:E~I~C - 2S.&4,S9
ADIAUTMBH~ P~9.T~P.IA

3.9o·

I
I

I

AIHt!:If'~CAC

17~69
10.5~

.oa
1.n.

,3.11.
1••
51::
13.54
I -6••
•!7..
1.21

.•.

.~,

1---------- . --- ------ --- --: '
·~

C!!STO l!HAL

6.05
·2s.t1
7,66
12.21

2.65

5.2!
-.76
6.31· '

l1-----'~:H
H:~i
,t:~k
----------------- --:
9.59
4.07.
!!.56.
9.86

I

111\TfR!Al IHPDRTADO

. •27
15.96

I
I
I

I
1
:
:
I

TOTAl HAIER!Al NAC!Oi!AL

'25.0!
2!.26

I
1!.72
1----------------1 . 21.12
2.75

1

TOTAL PECAS E CO~PDNEIITES

CBR~

I
I

I
I

I

HDTO?. DI EEEL
fNEUS
TUI! AS
FUNDIDOS
FCnJI\DOS
VIDP.!!õ
BCP.P.ACI!A
fAP.AFUE!;!
AU!Df'ECAS

111\0 DE

lf

~

,';3

......,
ll'l ~

~.i~

I

'i
I

I

I
I

.••'
I

•

21.72
.o~

21.?1

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

Março de 1990 ·

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sábado 24 979

ANFAYEA
EYULUCAD OE CUSTOS - 1:1/01/89 A 12/04189.

-------------··-----IAUTOKOYE15 E COHERCIA15 LEYESI

.

·----------·
..-------------.............._________
I
AUHENIOS COI/CEDIDOS A FORNECEDORES
PLEliOS

............; ..______ ., _______ ,. _____ ,.___________________ l

I 13/0i/89
I
A
I IUOU89

.1---~-

I

KAIER!Al NACION~L
IIATER1A PRIHA
ACO KAO PLANO
ACO .PLANO
ALUIIIIUO/FUND !CAD
TOTAL KATERIA PRIHA
PECIIS E COHPOHENTES

I
I
I
I
I
1
1
I

IIATER1At IKPDRIADO
HAD DE OBRA

1

"1

.94

.• 03
18.02

I
I

21,12

2.75

2.65

I
I
I
·I
I
I

6.05
28.19
7,66
12.29
17.69
10.54
3.90
15.12
8,77

ACUHULADO
13/01 A
12104/89

PEIIWITES. I
EH
I
CARTEIRA I

------- ---..--- :
1

1

I

I
I
I
I
I

.oo '• ,

29.45
21.63 .
52,90

,00

27.76

,00 I.
I

.oo I
1---- ----- ___,_ ------· --·-- :

II

.00
7.92
3.11
1.21
·,58
13.54
·1.33

6.17

· 4.29

11.65.

7.81

7,30
11.33 .
12.29
21.22
16.77
12.83
11.21

18.41
49.14
19.11
26.52
32.92·
52.15
22.93
37.90
26.19

24.>6
.45
15.10
17 ,;;
16.1S
.41.

II
I

I

:
:
I

15.7~

7,47
11.;;

1---------·--·-----. . . . ----1
'-59
4.07
11.56
27.23
17.7i
---

1
I•

10,49

I
I

18.15

I
I

-----

------

27.27

16.33

,38

-.42

'tB.IO

.oo

.oo

2.76 .

I·1---..
· 11.10
··-:

8".18
------

6.09
-----

10.19

3.84

8,85

. 24.54

CUSTO TOTAL

,00

-----

!G.BI

. 2.76
... 34.39
-..-................

I

OUTROS CUSTOS

-------- ------

2.56
.27
15.96

I

· TOTAL KATERIAL NACIONAL

13/03/89
A
12/04/89

25:04
21.26
11.72

I
I
I

TOTAL PECAS E .COHPONEMTES

1

13/02/89
A
12/03/89

I

.I

:

.01 :

oOO. ·ÍI
... .. ____ _ •

11.81

.i'
'
:
:

I'

AHTECIPACAO DO ACD H
EFE110 REDOCAO !PI H

.93
. 10.37

CUSTO TOTAL MEIIOS AtO E !Pt·

1_1.80

AIIIAUIAJIEIIIO PORIAP.IA 132

5.73

CUSTO TOTAL ACUHULADO

18.21

IESCOUÍO PORTARIA 132
Alll1EII1D CDNFORHE PORTARIA 132

I

-·

.oo
18.21

I

•

i

i-

.''
I

I

.i

1
.....luut21
__--:--·--------------·------------+
19 DE ABRIL DE 1961

980

Março de 1990 .
-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) .

Sábado 24

' ~

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

;

HATmAL I:AClmiAL

r.J;l!:P.fA fR!K'

ACD

tl~!l flAN:
~~O PLAii~
A!.UHlttiüi~Ut\0 !CAD

T~l~L

-0.00
o.~o

o.~~-

MA!EP.!A fP.!HA.

21.12

.

2:.75

. 24.4!

o.oo

ô.OS
39.31

.ii.
I

i·
~

'i
I

I

,_I

i

"i'
•
i

1
1
I
I

••
l

TGIP.t XA!E':II\!. IIAC!GIIAL
t'~iEiUht.

7.6!.
12.Z?
1p~

1..... 5'-

3.!0
15.12

s.n

7.!2
3.!!
1.21

:~.~~-

12.37.........
.....
< ""

•S,l

:~~54
1.33

''li:: 1::1

~

~.17·

4.2V

22.21
13.H

0.49
...

...~

,{.o o:)•
~

--

..2l.l~.,.,
..........
.......
:::. !~....
:.·
l'tow.!
~

~~-

31.1'
--""'!"--··-·-------·--·-q; ,...___
!.59
r•·.e5__
&S. H
·-------------

10.4'

3.!&

li.Ci

1

re,r:;

o;~g·

!õ.il

o.o~

o.eo

I

Z?.~~

11.~!

!

i

Ill'PCP.TP.&U

&.os

29.19

,......
.. '"'

'i, o~·

. , ...

,5.:-:
o.~"

o.M

.....: .
o.oo
------·
---- --------- ---.....
·~.li

~.IS

,{.

3.a;

! ........

&.,:

Arli~Cif'fi~Aa e~ ~c:J • -

CUS!:; i C~~:.. HE!-i!:E

~:0

!:!.~~

•

!
I'II~Tn AI'IIM'!.Il ,o.i,r, 'Tl:' nTt. "'""

!'1.~!"

'

.~.:.:.

~

.~.;~

&.10 .. ·"' H.. o~ .. .lJ;i11iw 1'1 ... ••·• ..,,

MO

...

_..____

..

'"'" r.

-~

·-~-

..-----·---------. ...---------.
.

:: :s. r.:~~c: :: ;:;:

Março de 1990

DIÁRIO DO CUNGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sábado 24 981

ANFAYp
EVDLUCAO OE CUSTOS - lo/01187 A l2/02/8r· .
IAUIOllOVElS .E COHERCIAIS LEVES I
+~

...............,. ........_·--T

I' AIJIIENJOS CONCEDIDOS
I
13/01187
I
A.
.I
:
12/02/87
l
.. ..
I
I
I
I
I
I
I
I
25.04
I
21.26
I
11.72
I
I
21.12
I
I.
·I
I .
I·
6.05
I
28.19
I
7.66.
I
12.29
I
17.69
I
IO.S4
3.90
I.
I
15.12
I
8.11
I
I
9.59
--:---I
I·
I
10-49
I
I
I
18.15
I
I
o.oo'
J·
. 17 ,{Ó
1

·--- --

MATERIAL NACIONAL
IIATERIA PRIM
ACO NAO PLANO
ACO PLANO
ALUHJNIO/FUNDICAO
TOTAL HATERIA PRIMA
PECAS E COHPDNENTES
HOTOR DIESEL
PNEUS
TINIAS
FUNDIDOS
FORJADOS
VIDROS
. BORRACHA
PARAFUSOS
AUTOPECAS

•

TOTAL PECAS E COHPQNENIES
TOH\l HATERIAL NACIONAL
IIAIERIAL IHPORIADD ·
HAD DE OBRA
OUTRos tusros

------

-----

---

CUSiD TOTAL

10.19

:
I
•

i

..
I
I•

•:•
•

i

I
I
I
I
I

II
iI

I·
I

I

I

I

ADJANTAHEIITO PORTARIA 132
CUSIO ACUHULÀDO AlE 27102/89
DESCONIO PORTARIA 132
AUHENTO CONFDRHE PORTARIA IS2
AHTECIPACAO DO ACO H
AUHENIO CONF.PORT.J32 HENOS ACO

4. 97 .

I

15.66

o.oo
15.66 .

o.u
IUO ·

+---............................-..--...
15 DE FEVEREIRO DE 198!

982 Sábado 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç_ã() II)

··--·

AHFAVEA
EVOLUCAD DE CUSIOS • .13/12188 A 12/01/89

---·-------------·--------------·-CAUIOHOVEIS E COHERCIAIS U:VESI

-

........................ ..........................;
I AUHEHIOS COII~ED!DOS
I
13112/Ba
I
~
I
I
12/01/89
I
I
I
I
I
I
I
I
25.52
I
27,!0
l
21,4J
I
I
I
27.21
I
I
I
I
3:Í.31
I
52.10
I
I
28.!0
40.S4
I
I
42.46
I
55.58'
28.73
I
33.54 .
I
31.14
I
I
. 32.95
I
I

---------

IIAtERiitL IIACtOHitl
IIAtERIA PRIMA
ACO IIAO PLAIIO
ACO fLAHO
ALUH!II!O/FUND ICA~
TOTAL HATERIA PRIHA
PECAS E COHfii.HENtES
DIESEL

TOlitl PECitS E CC~PONENtES
TOtAL HATERIAL NACIONAL

------

MO DE OBRA

I
I

I
I
I
I

- · -OUtROS CUSTOS

t

CUSTO tOTAl

•
I'
I
I

-.o:--·:i2.50
28.0_4
·26~70

CUSIO ACUHULADO ATE 27/_01189
DESCONTO PORTARIA 132
AUHi:IITO COIIFOP.HE POR IAR IA 132
EFEITO

~EGISLACAO

P.I,S/fii!SOCIAL

EfEITO LEGISLACAO Ü ,I
AUII!:IITO PORI.I:2 C/EfEllOS FISCAIS
, RESIOUO Ali!EP.IOR
AUHEIIIO COlí f.ESIDUO

'

'I
I
I
I

'
I•
I

I

'
''

I'

I
I
I
I
I
I

'

1-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

'''

I'

I

I
I

I

I
I
I

'

.31.73

I'
I

:ll.46

I'
I
I

----

I
I

AOIANTAHI:NIG ·t~RTAP.IA 132

i

--------

~

I!AlERiitL IHPORTADO

,.'
'
''

'

•

14.66
50.72
13.34

32.98
0.37
6.90
4:.61

I'
I

i'

I
I

'
i'

1-'

I
I

.''
I

'

''
1.81
I
:
I
''
45.:!1
I
+-.....................- - - - -'
1
IB'D~ J~IIEie.• :: 1Si

-- M:~rço d~l990

Março de 1990

Sábado 24 983~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

GRÁFICO 7

DEMONSTRATIVO CUSTO· X RECEITA
AUTOMOVEIS E COMERCIAIS LEVES - 1989 .

.,..,_ CUSTO

1450

-E-

1300
1150

;-

1000

l

.

~

Ui 850

-~

o

r-

õ 700

z 550 .

H

'

-c- ..

400
..

250
100

~

.

'

~~~~I

.,....

ri

I

11
.I/

-k~

=eJ

CU --u
u
I I I I 1.1 I I I 1.1 I I I I 1-1 I I I I I I

·w.

RECEITA

ENTREGA DE AUTOVEICULOS
RELA.CAO 1989/1988

~JQ~·------------------~---------------------------,

30 1\

20
15

10

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

o

.

..

e

I

-10

/

GREVE

!IRASEIXOS

GI!EYE
Btmf.IY

GHAHC'O 9

DEMONSTRATIVO DA PRODUCAO
(. V1Y~.FORD,GÚB,FIAT)
_:__ _ _""l

120 ..,...-~----~-----"-.:..::.:.::..:;:...:.;:::._:...;:;__..:_.._

__._...: PROGP.A11ADA

-a-

EFE1'J:VA

100

[JJ

80

"'o~"

,__, .60
z;

::::>

·....::~

~

40
20-

--,

oC>

-~

~

"'

?J..."'

'

"'
.e:.

~--

"'
"'

c>

""

~- ~

C>

i

•

"'..,

::.-.
~

'

-

"'

.-~

o
~

--r

ao
.,

I;

:r

"'

t-"'

__.,_____-~--~··

Março de 1990

Sábado 24 985

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II)

GRÁFICO 10

DEMONSTRATIVO . DA PRODUCAO PERDID.A
(V.WB,FORD,GM.B;FJAT) .

30,-------------~~~~~==~~~--------------.

.

.

G~ICO 11

.

ESTOQUE.DE'.INCOMPLETOS
. (VlYB,FORD; G:tli.UÍ,FIAT) .

ao r-------------~~--~--~--~--~~-----~------~
16t---------------~------------------~-----o7r~--4

a:t
"'

~

"'"'

.

.

986 Sábado 24

DIÁRIO J)O.C()NGRESS() NACIONAL (Seção II)

Março de 1990
GRÁFICO 1~

EVOLUCAO DE PRECOS-PRINCIPAIS INSUMOS
13-JAN/B9.A 16-NOV/89
1600
1500
1400
·1300
~ .1200

uoo
1000
900

o

~

8""
"'!!

INDIÇES EC'DNOMICOS X AUMENTO DE PHECOS
.13 DF; J.ANEIRO A 20 D.E NOVEMBRO DE 1909
1200 . - - - · - - - - - ' - · .__.c-'-~-....:.__;_·..:...·- - - , - - - ' - - ' - - - ' - - - - - ,

g.g.c.

98.1

-~

900

~·
~W}

~

I

~-

600

/

.~;;

~

~·

-im

300

Iw·
;//!

-';%/-;;:
.I /
.·

o

IPC . I (fp

l.N PC

rP

A

PRECO ·

-CUSTO

Março de 1990

Sábado 24 987

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

G- rJ.Jl o ç

o

.t"'

INVES+REINV. E REMESSAS DE LUCROS

f:jJ lNV!lS-t J\ElNV.

3000
::;;

2500

.?-

-

/

:/ .
I

~~- /.
~:r;

v

{"/)

r::!

~
v

~

O·

~

/

t?

2000

--

'

~

/

: !ll§ll REMESSAS
::;:,_

%~;:~.~-~

.

:s

[7;

I

;;

r:;:

~ ;
/
(
~t/t%1
%_ ~1--'-'[%1-1%-;:
~~~
/,
~ ;; Í ; ::;:

;:

I:Í:

v~::.

/
% % Í
I
/
,-~-;:1-~1-;1-'i
/.
~1 1/ / : ;
'
~ ;;
~;:.r;:.
I
(,1
1

V,

-~
V;

15"00

/

-'--~:1-;1-1/;_;_
/
/
;í:
/
/
1
I
/

:r;

/

~f--

~/

·ÍÍ~~
c;~;t%~
~
0f-."'1-t%~~
~-~-;:~;:1-/1-~~/I
I
/
I
(/.
I
/
;:
;ii%/
;:!%1/,
.;
% ;
j
/
~ ;: ~ I
~ ~I
%__
:ri·Í/1%?,...
%
500 --Çc-1~1- -/-?:- /_ ~~~-;;--;:/
~
.
I
I
~ ;:
% :
,;

ê 1000

:

o ~;

~·

%

í;

;;

;:

%\i\! ~ 8!~
;; ;;
....
"' ""o ..... "" ""
"' "' "' "' "'

--

O')

<O"

:o""

""

-..-.

-

~

:

~

~

%

;í:m ;.~
'

""
"'""

- <O

~

% REMESS..AS SOBRE INVES

GRÁFICO 15

EST.RANG

100~~--~-~~~~~---~-~~--~--------~~~~,~-

ao+-----------------------------------------------~
6o+-~··--~~----~------------------------------·------~

40 +-----------------------,-----------·~-----1

20-r----------------------------------------~

o~
19')'8 19?'9

1980

•.c.·_;..~

1~81

1002

1G83

iG~\4.

.-..,....
1985

ÍG86

196~~

lll98

988 Sábaâo 24

O SR. POMPEU DE SOUSA-Sr. Presi·
dente, eu gostaria de levantar uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE.(Leopoldo Peres)
-Muito obrigado, Dr. Jacy Mendonça.
Tem a palavra o Senador Pompeu de Sou-

sa, para uma questão de ordem.

O SR. POMPEU DE SOUSA- Eu pedi·
ria uma prioridade na minha intervenção, de
vez que tenho que comparecer, daqui a pouco, à reunião da Executiva Nacional de meu
Partido, reunião da maior importância, f~ em
seguida, depois de ouvir as respostas do de-

poente,

t~rei

que me retirar.

Fiquei particulirmente impressionado com
a exposição de S. $'Tenho uma certa tendência, às vezes, de caricaturar as coisas, de forma que S. S• não se sinta por issO-atfngidõ.
Mas, exposição que S. S' nos_ fez é de tal
maneira penosa para a indústria automobifstica, que eu quase senti Vontade de chorar
pela indústria automobilística.
Quer dizer, é um estado calamitoso_- riós
estávamos até comentando, eu e o Senador
Rollemberg, sobre isso. Diante da sitUação
apresentada, em que prejuízos sãc1 gigantes·
cos-e eu quase não classificaria a indústria
automobilística conto uma ativida.de capitalista visando lucrativídade mas quase que
filantrópica, e isto é incompatfvel1:om a re ali·
dade.
Cõrilo não sou· u·m honlem que VIVe m·uitó
amarrado à realidade mas também não posso
prescindir dela, gostaria de ser i.i:1formado sobre a razão dessa posição filant' ·ópica da in ·
dústria automobilística não a ter levado à
bancarrota - e aliás até felicitt) a Comissfi_o
de ter tomado a precaução de_ nas ~eunites
iniciais da Çomissão, que essHs reuniões se
façam em caráter reservado, SI!Creto, por .:rue
poderia ser divulgado _e provocar um aoalo
sério na economia nacional.
·
Gostaria~ Primeiro, de ter e.ssa exposição
de ordem geral de S. S•, o depoente,'.! faria
duas perguntas. específicas. Farei as dt•,as juntas porque ganharemos tefllpo e preciso me
retirar. Interessante porque repres(mtá um
assunto de grande interesse. para a economia
nacional e não posso deixa de me i.ilteressar
por isso, e ao mesmo tempo preciso aprender.
Não sou do ramo, sou intf:irament,;o estranho
ao-ramo. A única coisa que entendo do ramo
é que sou um consumidor modera.do, porque
não costumo comprar o çarro do ano. Costu·
mo comprar mas não tojo ano. 'tasso períodos longos, enquanto ele me sr·rve, porque
o meu automóvel não é- para bst.entação mas,
para serviço.
·
· GoSfariáde- perguntar a S. S' o -seguinte,
e que particularizasse porque falou genericamente sobre os incer~tivos que o Governo
brasileiro dá para a f!Xport!.'lÇãO do produto
da indústria automobilística, e gostaria de
uma particularização dess.e:~. incentivos: qUal
é a natureza desses incentt,vos e o que cada
um deles representa no balanço dos custo~
e dos lucros? E fi_r.almen,te, algo que nisso
quero confessar a minha ignorância total no
assunto, não sou do_ rar.no, volto a repetir,

a
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uma- pêrgU.iitâ- que foi oufra-coisà que toca-mos, Q nosso assombro, eu e o Senador Rollemberg- o porquê da proibição da atualização tecnológica, porque sustento que s_em
o desenvolvimento da pesqui~a científica, por que há pesquisas supostamente desinteressadas - e da sua conseqüente pesquisa
tecnológica, _da_sua freqüente utilização mte·
ressada, poÍ'tanto, nenhum país conquista o '
seu desenvolvimento - e vou mais longe___,~
nenhuin pals conquista a sua própria soberania. Vivemos uma época essencialmente da
ciência e tecnologia de ponta, e cada dia em
que não praticamos uma avanço recuamos
dois dias, e isso é mortal para o desenvolvimento nacional. Desculpem-me a minha
exaltação, porque me sinto n:tuito motivado,
porque vivemos uma época decisiva, vital ou
-mo!tãl parã a nação brasileira. ·
E'"ª-m essas as duas perguntas que gostaria
de fazer a S. St, o çl.epoente.

O SR. PRESiDENTE (Leopoldo Peres)
-Com a palavra o Sr. Jacy Mendonça.

O SR. JACY MENDONÇA

~

Exnl' Se-

nador Pompeu de_Sousa eu agradeço a oportunidade que V. Ex• me dá.
Permita~me começar pelo seu enfoque genérico, também, não querendo descaricaturizar a caricatura; porque eu adoro caCica. tura, eu acho que é a geníalidade de quem
sabe apanhã.r as coiSas essênciais.

O SR. POMPEU DE SOUSA -

Como

eu não sei Com aS mãos porque·sou inteira-

mente incapaz, minha letra é ilegível, eu uso
as palavras, sempre as usei desde criança.

O SR. JACY MENDONÇA -

Eu faço.

Chegaram à coÍlch.lSãó de que no' 'aó.O 2000,a indústria automobilística brasileira não seria o que era então, a nona indústria ãutomo- ·
bilística do mundo, mas seria a quarta, vejam
a visão de longo praio_.
.
Não adianta ficarmos apenas focalizando
que, hoje, estamos em dificuldades e chorarmos, NãoJ Nós temos que lutar para sairmos
dessa dificul.dade do hoje, porque o Brasil
de amanhã é uma: realidade que se oferece
aos olhos do mtiD.dÕ todo.

O SR. PRESIDENT)l (Leopoldo Peres)
- é maior do que nós.

O SR. JACY MENDONÇA -

Esse é o

enfoque inicial que eu queria dar.

O SR. POMPEU DE SOUSA -Nãô atingimos o terceiro item.

O SR. JACY MENDONÇA- Não, não,
mas vainoS Chegar.
.
Depois, eu gOstaria de dizer outra coisa:
não cabe a mim, aquf, ·cortLeStá-lo, mas eu
vou ousar deixar o meu registro de discor·
dância em relação ao fechamento da Reunião.
.
Eu prefería que jrudéssemos falar, alto "e
bom som, porque são verdades tãó simples,
são realídades tãõ- impó.rtantes que é precisO
que sejam ditas: ·a grande chance que os Sts.
nos deram é essa de podeimos dizer -a ·realídade.

O SR."GOMES CARVALHO- Presi·
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDEN1E (Leopoldo Peres)
-Pois não.

·

O SR. GOMES c;:ARVALll.O -Eu gos-

questão de pedir que prestem ateg~,__poi~ _ taria de dizer ao Sr. Jacy Mendonça, como
Relator desta Comissãp, _que não pretendeque os S~~- têm ·trêS- Diretóies-- da indústria
automobilística, um Díretor da Mercedes,, mos "deixai, -durante todo o tempo secrero.
Eu acho que, e isso foi o consenso da Comisum Dire_tor-da General Motors e um da AutoM
são, que as primeiras reuniões deveriam ser
latina, trêS brasi~iros, esse é o destaque que
secretas, tanto é que a ComisSão não impede
eu gostaria de fazer.
,
que a Anfavea faça as declarações que entenA nossa preocupação fundamental não é
der. Não há qualquer proibição nisso .
. defender a indústria automobilística; é defenO Dr. Pedro Eberardt esteve aqui e logO
der o Brasil. Então, quando V ..Ex' diz que
depois da reunião, a iq~prensa estava aí, ~
estranha essa situação dramática porq~~.
ele falou. Agora, a Comissão n~o está.falanapesar dela, a indústria automobilística contí·
do, e é para que se dê o bom andamento
nua, eu lhe digo: nós lutamos pelo Brasil,
aos ~rabalh~s. Porque se a Comissão concluir
..!!~ --º-ªº l_ut_am_os pela indú~tria automobilísque. realmente, a indústria automobilística
tica, nós lutamosJ)eiOBrasil.
tem problemas, não tenham dúvidas de que.
Na verdade, convencemos os nossos pares
de que o Brasil tem potêncial, e não é possívc;:l_ é isso que nós vamos colocar. Então, foi uma·
medida de precaução da Comissão, medida
uniáVlsão ·de curto prazo, a situação transicàutelar em prol do bom andamento dos tratória difícil em que nos encontramos é transi~
balhos. Agora, se o Dr. Pedro assim ententóri_~. te~ que passar.
Há uma obra fantástica publicada pela Or- -der, logo dePois dessa reunião, tUdo que ele
disse aqui se ele quiser declarar ali fora, ele
ganização ·de Cooper~ção para o_ Desenvolpode declarar, não tem nada proibido. Nós
vimento Económico - OCDE - publicada
nos sentimos assim. A Comissão se sentiu
no ano de 1986, se não me engano, em que
eles fizeram estudos sobre o potencial de evo- . asSim, não é issO, Sr. Presidente?
lução da indústria automobilística no mundo,
. O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
país por paí~ É um trabalho seriíssimo por·
- Que a ComissãO não deveria ser fonte
que elés an-:rfi.saram a riquesa mineral dispode escândalo, e sim elemento de apuração
nível em cada País, a indústria já implantada
da verdade:
em cada_ país, as redes de comercialização
O SR. GOMES DE CARVALHO- Até
implantadas no País, etc, etc, e etc., projena preservação da tranqüilídade dos trabatando aquelas linhas e imag_inaram o que seria
lhos.
··
o ano 2000.
-
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O SR. JACY MENDONÇA - Eu agra·
deço e respeito as boas intenções reveladas,
eu vou continuar achando que a oportunidade de ser público seria importante.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
-Continua corri a palavra o depoente.
O SR. JACY MENDONÇA- Bem, ago·
ra às duas questões que V. Ex~ colocou, especificamente.
Sr. Senador, incentivos à exportação. Preste atenção que incentivos, aqui, precisãm ser
bem entendidos.
O Befiex é, na verdade, um compromisso
que as empresas assumem com o Governo.
Era! Está em fazer final de vigência. Mas
era, repito, um compromisso que as empresas
assumiam com o Go"vemo de gerar para o
País um determinado saldo de divisas._ Então,
para -que elas pudessem gerar um saldo de
divisas, o Governo dizia: "Bem, se eu ganhar
100 em divisas, eu posso abrir mão de 1O
e com isso, garantir esses 100. Esse era o
jogo do Befiex, que é um compromisso ter~
rível.
Os volumes comprometidos pelos setores
são volumes elevadíssimos, em dólares, a se~
rem gerados pela indústria.
Em contrapartida, o que fazia o Goveino?
Tornava o preço do nosso produto competitivO do mercado internacional. Porque se
não fossem tomadas essas medidas não teriamos condições de competir.
Quais eram as medidas adotadas?
No início foí: isellçãá de impostos em Pro~
dutos exportados. Isso não é novidade. O
mundo inteiro exporta produtos sem carga
tributária. Ninguém consegue exportar imposto.

O segUndo ponto era, ~ãqui sinl, alguma
-coisa significativa, que era o chamado crédlto
prêmiá.
Crédito prêmio era o seguinte:
duto no país tem um tributo de 10%, uma
carga tributária de 10% dO IPI; em lugar de
ele pagar 10%, porque está sendo exportado,
ele é exportado com isenção, e quem exportou fica com o C!édito_ de !_0%, isto é, quase
que diria, um produto que ficou vendendo
no mercado intern·o será isento, graça:s ao
fato de ele ter exportado. Isso foi O cOmeçO.

se-esse· prO-

O SR. GOMES CARVALHO - Então
há uma redução no imposto interno?
O SR.lACY MENDONÇA C:.. Não! Estou
dizendo que para faCilitar o raci?c:íniO, digo,
é o equivalente a, é como se cada produto,
cada item que se exportasse tivesse a possibilidade de vender um outro, no país, sem imposto, o resultado é esse. Não é esse o mecanismo. O mecanisino é creditar nos livrOs tribu,ários o equivalente ao imposto que teria
sido pago se não tivesse a isenção:
Bem, começou assim. ComeçOU-cOm-100%
de crédito-prêmio. Esses 100% foram reduzindo, e ultimamente passou a ser de 15%
apenas. O crédito seria 15% do imposto devi~
do. Então, agora, já teria que consegufr exportar 60, 70 para conseguir a isenÇão de um,

equivalente a um. Isto também acabou.
Acabam e em dezembro de 89. Acaba.
O Befiex rião "fOí uril SiStf:nia adotado para
a iitdústria autoinobilística, é para qualquer
exportador. Não foi algo que privilegiou a
indústria automobílístiC(I..
Outra coisa é importação, uma cota de importaÇão sem imposto de importação.
O .equivalente a 1/3 do exportado poderia
ser_ importado sem Imposto de Importação.
Era outro beneffcío~--

Tf

ÔSR. GOMES CARVALHO- Quer di·
zer, se se exportava 300 milhões de dólares,
tem direitÕ de importar _100?
O SR. JACY MENDONÇA -.Sem o lm·
-posto de Importação.
E a isenção do Imposto de Renda incidente
sobre o exportado. Tudo isso acabou.
Hoje o impostci de renda incide, o Befiex,
como disse, de 100% de crédito~prêmio passou para 15, chega a Ono dia 31 de dezembro.
A cota de importação ainda pode ser obtida
num outro tipo de programa.
O SR. POMPEU DE SOUSA- De forma
que-os benefícios, os incentivos praticamente
desaparecem.
Quaildo não desapareceu, estão desapare·
ceridÕ, e vão desaparecer?
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O SR. POMPEU DE SOUSA - O que
significa isso? O trabalhador brasileiro é pre~
guiçoso?
O SR. JACY MENDONÇA o grau de antomação da fábrica.

Não! É

O SR. POMPEU DE SOUSA -"A.fi!
Bom! A indústria não pode investir nesse ter·
reno da automação?
O SR. JACY MENDONÇA - Eu chego
lá, poque estou na sua segunda pergunta.
O SR. POMPEU DE SOUSA - Decul·
peMme. Estou transformando três perguntas
em perguntas múltiplas, mas cada uma se reM
fere à anterior.
O SR. JACY MENDONÇA - Chego à
sua segunda pergunta. Deixe-me concluir.
Então, quando comparávamos, o trabalhaM
dor brasileiro ganhava muito menos que um
trabalhador americano, evidentemente! Por
quê? Porque aquele trabalhador americano
tinha um grau de qualificação técnica, o tipo
de máquinas que ele operava era completamente_outra coisa; então o nível salarial dele
estava lá em cima.
Quando V. Ex• pegava a mão-de-obra total
daquela empresa e comparava com o total
da mão-de~ohra na.nossa empresa aqui, era
o mesmo. O peso final de mão-de-obra, na
indústria, termina sendo o mesmo, embora
o trabalhador brasileiro ganhe muito menos
do que o americano. Então, o fato de o trabalhador brasileiro ganhar menos do que o trabalhador estrangeiro, não nos ajuda.

O $R. JACY MENDONÇA- Estão em
agonia.
O resultado é esse que dizia há pouco. O
nosSo produto terminou não sendo competitivo lá fora em preço. E lá é muito difícil.
Lá não ,~empreço fixado pelo Governo e nós,
quando chegamos com um veículo para vender nos Estados Unidos, temos que ter possibilídade de vender aquele veíCl:llo por um preço inferior aos equivalentes dele que estão
sendo vendidos no mercado. Ou não vamos
vender!

O SR. JACY MENDONÇA -Nem ao
trabalhador. Deixe-me falar sobre ·a parte
de...
__
_-=

O SR. POMPEU DESOUSA-Eo dese·
quilíbrio do custo de mão-de-obra nacional
em relação à mão-de-obra nos países que são
consumidoras dos nossos produtos?

. O SR. POMPEU DE SOUSA- A p_arte
Importante de mcentivos está liquidada. Está
liquidada mesmo, porque os incentivos estão
sendo liquidados, já não existirão mais a parM
tir deste ano.

O SR. JACY MENDONÇA- É um equí·
voco. . O. SR. POMJ'EU DE SOUSA- Não há?
Estamos no mesmo nível de custo de mãode-obra?
Espanta-me muito ver qtie o ciuro brasileiro está realmente altamente beneficiado.
OSR..IACYMENDONÇA- Não. É
questão apenas de erifoque. Vou lhe contar
primeiro umà histói'ia e depois tiro da história
a liÇãO que eu gostaria de lhe paSsar.
A história é a s_eguinte: tive oportunidade,
uma vez, de visitar, nos EsúidciS Unidos, uma
fábrica que -produzia o mesmo número de
veícülos que uma fábrica no Brasil produzia.
Coincidentemente, o número de veículos
produzidos era o mesmo. O detalhe era que
aquela fábrica, nos Estados Unidos, tinha
três mH trabalhadores e a mesma fábrica, no
Bài:Síf, fin_ha 35 rriil: Entendeu o que eu quis
dizer?

O SR. GOMES CARVALHO (Relator)
Nem ao trabalhador.

_

.?

SR. .JACY MENDONÇA - É. teria
mumeros outros aspectos sobre o problema
._c!q_!nvestÍip_ento em tudo isso. Mas a conseqüêncía final, o Cargo, que era um caminhão
brasileiro exportado para os Estados Unidos,
está parando de ser exportado. O Fox, que
era um carro brasileiro exportado para os
Estados Unidos, está parando.
O SR. GOMES CARVALHO (Relator)
-O Fax equivale ao Voyage, não é?
OSR.JACYMENDONÇA-Éoequiva·
lente ao Voyage.
O Escort, que ia para a Escandinávia, perdeu a competitividade. Tudo aconteceu como
conseqüência disso.
O preço praticado deixou de ser compe·
titivo e perdemos as exportações. Por isso
eu lhe disse que a exportação da indústria
automobilística, no corrente anO, está vinte
e um. por cento abaixo da exportação do <mo
passado, que já era uma exportação em que-
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da. E tende para o zero, a exportação. Nós
deixaremos de ser exportadores.
Mas deixe-me tocar a segunda parte.
Por que a proibição tecnológica? E aqui
quando falo em proibição tecnológica já vou
atender à sua segunda subpergunta, porque
é a tecnologia do automóvel e a tecnologia
do_s meios de produção também.

O Brasil montou um sistema, segundo o
qual é proibido importar produtos de tecnologia avançada: Toda máquina, todo equipamento moderno, que é um equipamento computadorizado, está proibido de ser importa-

do.
A indústria automobilística, no nosso caso,
é proibida de fabricar produtos computadorizados. Somos proibidos porque somos empresas de capital estrangeiro. Então, somos
proibidos. Não s6 n6s, como nossos fornecedores, lá fora, aqueles Que- -rios fO!necetri lá
fora e que têm filiais aqui dentro, -são proibidos de nos fornecer, porque são empresas
de capital estrangeiro.

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
- Mas a indústria de autopeças brasileira
não poderia fazer essas importações para a
sua produção?

O SR. JACY MENDONÇA - Senador,
a questão é que o desenvolvimento de produtos dessa natureza exige um grau de investimentos elevadíssimo, um tempo de maturação imenso, que rião se consegue improvisar
num País!

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
-Não! Estou perguntando se elas não poderiam importar. Por exemplo, fosse eu fabricante de maçanetas, eu não poderia importar
essa tecnologia?'

O SR. JACY MENDONÇA -Não, porque a importação, é vedada como proteção
ao mercado nacional.

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
-Disse V. Ex~ que aquelas de capital estrangeiro são proibidas.

O SR. JACY MENDONÇA '- Não. As
de capital estrangeiro são proibidas de produzir; qualquer outra é proibida de impórtar.
Só resta a geração de tecnologia modema
dentro do País, e essa é lentíssima. A conseqüência- o Senador Gomes Carvalho acaba
de antecipar - é que ú nO-ssO automóvel édesatualizado, tecnologicamente, em relação
ao mundo. É desatualizado! Temos um produto que compete em qualidade, mas não
compete em grau de desemvolvimento tecnológico. Quando vamos exportar algum produto, temos que importar os equipamentos ne·-cessários, colocar no veículo e devolver para
o 'eyXterior. Estamos dando lucro para o produ~r desses equipamentos, quando poderíamos guardar esse lucro e gerar empregos aqui
dentro do País.
São coisas incríveis, lamentáveis, mas é esta a situaçâQ. E vale, Senador, para os meio~
de píodução também, porque qualquer má• quina ...

O~SR.t>OMPEU

DE SOUSA ~Isto me

aflige prodUndamente .. Sou um ansioso em
m~~éria de_d~sen~ol~~ento .te?nológico.

OSR. JACY MENDONÇA -Mas vamos
ficar m<ircap.dQ passo por moitaS décadas, Senador, Não temos Outra saída. Vamos ficar
marcando passo.

O SR- PRESIDENTE (Leopoldo Peres)

--o SehadOi F-ranciSCO ROíiii:Dberg Pede li·
çe_n~a p~ra_i~ à'O:nrils~ã-~~Qr~á.irientQ, Onde

está seildo_ convocà_d~,-

0 SR. POMPEU DE SOUSA ~ lnfelizmeilte, também devo pedir licença, por.que
tenho um comproinisSO que não posso deixar
de atender, tenho o maior iOter"eSSe em atender, de vez que o me_!J. Parfido Precisa definir~se ern__r~W.ç~o·- à sucess-ãO ·presidencial.
Obrigado a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
- Agradecemos a participação de V. Ex~,
nobre Senador.
COiJcedo a palavi"a áõ ·no&re Senaâoi Rai·
mundo Lira.

O SR- RAIMUNDO LIRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Seriadores, dando os
descontos normais da minha amiza-de pessoal
com o Dr. Jacy Nendorrça, eu di_ria,_ simplesmente, que a sua exposição foi brilhante,
completa, esclarecedora e objeti_va, e, sem
dúvida alguma, como o Senador Gomes Carvalho estava dizendo, esta CPI, est~ debate,
pã.Ssa·- a--Ser uma oportunídade ímpar, uma
oportunidade especial de a iildústria autorilobilística esclarecera contexto em que ela está
inserida, dentro da economia nacional.
Quero- também saudar o meu amigo Luiz
Zamer, Vice-Presidente êia Anfave-ª.

O SR. PRESIDENTE (Leopóldo Peres)
~senador

Raimundo Lira, os fotógrafos estão pedindo -para entrar rapidamente. Vou
suspender os trabalhos por alguns instantes.

(Pausa)
Co:']tinua com a palavra o npbre Senador
Raimunâo Lira.·

o' sR.. RAIMUNDO ÚRÁ - Conheço
a hiStória ·da fudústria autOmobilística, a história tecenfe, porque a maiS antiga faz parte
do PróPrio crescim-ento e desenvolvimento
económiCO do Brasil. Mas a história recente,
eU a ConlieÇo- ~~doiS _aspeCtos: crinlo Concessioriátio,: sófléD.do as_ dificuldades de mercado, de prõdiição, de greve, d_e preços~ etc.;
e ta~b_é!p., _por outro l_adQ, porq1,1e tive a oportunidade, em dadaS aifocasiõés, de fazer alguns coritatps_ na área· do OOY!!~\10, :com re_laçãó ·a:- algujt~ probleinas~ -esp':~ialme"rite naquela épOca: em qUe-~ a~~-õl~~na eritro"ri com
Umã ação parà "poder 'praticar às s"e'Us -pteços
de forma liyre.
. _
.
Desses cOfita:tos, tirei coDlusõ.es que, para
mim con;to _bra.sJle~ro 1 ··~ão'l~~J:?-táVeis_. Des~obri, dentro d~ ~r~~- dq Qgy~rno~; !)a: área
eCoiiômica -eSpeeifica'fueO.te,:·-dois grUpós de
tecnocratas; todos eles, de- um modo'ge~al,
mal-humoradOS; sempre- dando Ull)a demonstração de que não gostam ·_do que fazem. E
pude enContra_r duas li~ha~ d_e -pensamento
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naqueles tecnocrat~s: uma linha de direita;
que achava que a forma de enfraquecer a
indústria automobilística era enfraquecer
também o sindicalismo do ABC. À proporção que a indústria investisse menos, ganhasse menos, gerava menos emprego, pagava
menos salários e isso enfraquecia o sindicalismo do ABC.
· TÍnhamos, por outro lado, também a linha
de pensamento de esquerda, que achava que
enfraquecendo a indústria automibilística, esta deixava de dar sua colaboração ao desenvolvimento económico nacional, deixando de
pagar- mais impostos, deixando de pagar melhores salários, deixando de trazer tecnologia:. Isso, trazia, enfim, o atraso ao Pa(s e
propiciava, no futuro, a possibilidade de o
País fazer-um engajamento numa tinha de
esquerda mais ortodoxa, ou linha de_ esquerda radical, porque eles sabem que são os salários, a tecnologia e o desenvolvimento económico que, enfim, impossibita a entrada do
Brasil num regime desse tipo.
Então, eles deixavam isso muito claro nas
discussões enl que podíamos participar: E-isso já tinha sido conse.qiiência do governo da
Nova República, do qual fiz parte como partidário do PMDB. Quando o PMDB assumiu
o Governo, foram afastados dos vários organismos do Governo brasileiro burocratas de
carreira, da mais alta competência. Mas na
6tiea do PMDB, naquele instante, eles faziam
__parte do Governo autoritário e, portanto,
não poderiam participar do novo Governo.
Portanto, foram afastados profissionais de
carreira da mais alta competência no País;
pessoas que se dedicaram ao longo de vários
anos a exclusiva prossionalização na área de
tecnocracia do Governo. Esses homens foram afastados: _ou foram encostados ou foram
simplesmente colocados para fora do gOverno, e, hoje, eles são homens ,altamente bemsucedidos na iníciatiVa priVada.
, Óutró- dia,-tive a op6-rtu"nidade0e ver o
Banco Mundial dizer que o Brasil outrora,
anos atrás, apresentava os melhores projetas
para conseguir investimentos no Banco Mundial, hoje, não levava mais dinheiro porque
J?,in_g_uém sabia mais fazer projetas.
O que aconteceu foi que esses técnicos de
alto nível foram substituídos por pessoas vindas das universidades sem a menor experiência. Então, ju.ntou à incOmpetência ·o" desconhecimento da máquina gOvernamental, com
linhas ideológicas totalmente diferentes. E,
_naturalmente, a indústria automobilística
sendo a mais exposta, como disse V. Ex•;
por ser um ·p-roduto da aspiração de todas
as pessoas, se viu =--~~Jltj is~o _c~aramente
- como Sico de pancadas nas decísões do
GO'iiemó. O resultado é que o País está pagando um preço muito alto, porque estamos
.atrªsaQos. --·
. __ . _ . _ . _ , -. .
Estivemos recentemente na Alemanha, no
Salão do Automóvel de Frankfurt, e verificamos como estamos atrasados em relação ao
desenvolvimento tecnológico. Há dez anos,
estávamos mais ou menos num nível compatível com a indústria automobilística mundial.
Hoje. estamos com uma defasagem impres- -
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sionante. Exatamente a indústria foi impossi-

impienSi,-da~opiniãO PUblica, do Congresso

bilitada de fazer novos investimentos e desenvolver tecnologia .em função dessa posição
governamental e desses tecnocratas, o que
foi altamente prejudicial não só .à indústria

Nacional, com a sua competência, com o seu
conhecimento do assunto, e mostrar que nós
todos estamos tendo um prejuízo enorme exclusivamente em função de decisões que são
tomadas em gabinetes por pessoas transit6·
rias.
.. Eu te@ o veri_fi<::ado, nesses últimos 3 a_nos,
Dr. Jacy, qoe cada vez que o assunto "indústria automobilística" é tratado nos gabinetes,
são pessoas díferentes que tá estãO. Então,
são pessoas que tomam decisões absolutamente incompetente se irresponsáveis e 2 meses depois estão fora. Aí vai se tratar o mesmo
assunt6com_ outras peSsoas, com outros téciiicos, coni Oufras pessoas que não entendem
nada do assunto.
Então; trata-se de pessoas que têm em suas
mãos um poder imenso de decisão e que são
absolutamente descartáveis, pessoas absolutam-ente transitó_rias. Enquanto iSso, verifica·
mos na indústria automobilíStica os executivos, os diretores de empresas passarem, como foi 9_- _ca.SO Qo .Zawe.r_, ele praticamente
dedicou a sua vida à indústria automobilística
brasileira.

·automobilística, mas à indústria como um todo e ao País.
Nesse sentido, Dr. Jacy Mendonça, acho

que alguma coisa tem que ser feita nesse nÓvo
Governo, alguma ação política abrangente
que não seja de interesse de grupos ou de
interesse de poucas pessoas, mas de interesse
até nacional. Esse assunto tem que ser esclarecido, tem que ser levado ao conhecimen~o

da opinião pública brasileira porque sabemos, pelo próprio passado da indústria automobilística, que é um- setor que o País gosta,
haja vista -os eventos ,que a indústria Cria no
Pafs corno foi o Salão do Automóvel, e agora
a Transport eril que milhares e milhares de
pessoas vão visitar Os stands da indústria auto·
mobilística numa demonstração de que existe
uma integração desse setor com a sociedade
brasileira.
E, a continuar dessa forma, a indústria passa a ter a cada ano que termina um peso
menor, uma importância menor dentro do
contexto da economia brasileira perdendo,
assim, a sua capacidade de investimento, a
sua capacidade de atualização, a sua capacidade de competição no mercado externo,
O que está acontecendo atualmente é uma
grande irresponsabilidade das autoridades
brasileiras, é um desconhecimento, é uma incompetência, uma irresponsabilidade desmedida. Eu acho que isso deve ser levado ao
conhecimento da opinião pública brasileira,
para que haja uma mobilização mais abrangente na defesa desse setor que considero
de extrema importância.
Quando o Brasil vivenciou o seu período
de maior vibração, de maior naciorialidade,
de maior brasilidade, que foi no Governo
Juscelino Kubitschek, o carro-chefe do desenvolvimento nacional foi a indústria automobilística.
Então, ela tem serviços .prestados, ela tem
uma história positiva e aqui podewos dizer
inclusive que a indústria automobilística teril
o corpo qu-e é a própria indústria e mais dois
braços. Um eles é o setor de autopeças, de
co-mponentes, que está praticamente ·entregue ao capital nacional e o outro é o setor
de distribuição que está totalmente entregue
a empresas nacionais.
Isso tem que ser dito, porque na hora em
que se dá pancada na indústria automobilística, não só estamos dando pancada no País
como um todo, na economia, no setor industrial, como estamos prejudicando todo um
setor industrial que está na mão de capital
brasileiro e todo um setor de distribuição que
hoje envolve milhares de pequenos e_ m~dios
empresários nacionais, famílias inteiras que
estão hoje dependendo exclusivamente do setor de distribuição do automóvel.
Portanto, Dr. Jacy Mendonça, V. Ex•, na
condição de Presidente da Anfavea, tem mais
essa missão adicional de levar ao conheci~ento do Brasil, do ~afs como um todo, da

São essas pessoas que têm raízes no setor
que realmente sabem o grau de responsabilidade e de importância que o setor tem.
Tudo isso tem que ser mudado, tem quer
ser denunciado de uma forma clara, pelo lado
do interesse nacional, sem mais aquele maniqueísmo de dizer que a indústria automobilística é capital estra_ngeiro, e multinacional. Isso tem que acabar, precisa acabar.
Quero dizer a V. Ex• que aqui, no Congresso Nacional, estamos abertos para exatamente participar dessa grande cruzada da re~
cupera-ção do setor privado nacional, pela importância que_ tem o setor exportador brasileiro. Isso só vai ser_possível, agora, com a
entrada do novo Governo, pol-que nada nesses últimos dias se fará_. É pura perda de tem-

po •.entar.

·

Quero encerr;u as minhas palavras parabeniiarido mais uma vez V. Ex', os assessores,
os seus companheiros de Diretoria, por esse
grande trabalho que está sendo feito à frente
da Anfavea. Estamos aqui para ouvi-los e
colaborar, na medida das nossas possibilidades.

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
-Muito-obrigado, Senador.
Com á pàlavra o nobre Senador Nabor Júnior.

O SR. NABO R JÚNlOR- Sr. Presiden·
te, Srs. Senadores, Dr. J acy Mendonça e seus
companheiros da Diietcira da Anfavea.
Não tive a felicidade de assistir à exposição
que v. s~ fez desde o início dos trabalhos,
porque outros compromissos me prenderam
ao meu gabin~te e porque ainda não sou
membro da Comissão. Fui apenas convidado
a comparecer e manifestar a minha opinião
a respeito desse momentoso tema que hoje
está preocupando são só as autoridades mas
também a população de um modo geral,
princpalm:ente aquelas pess~as que fazem do
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automóvel um objeto de trabalho; coilforme
acentuou aqui o Senador Pompeu de Sousa.
Na pergunta que vou formular vou traduzir
o que tenho apreendido das pessoas que se
interessam pelo assunto. Estamos constatando que os preços dos automóveis têm sido
reajustados em períodos muito curtos. Às ve·
zes, há reajustes_duas vezes por mês. Então,
as pessoas questionam: será que esses aumentos em períodos tão curtos não ensejam a
possibilidade de não haver interesse da indús·
tria em faturar esses veículos, porque sendo
mantido no pátio estão rendendo mais lucro
para a empresa do que se forem comercializados. Isso é o_ que ouvimos por aí afora.
S_e os aumentos fossem mais espaçados, se
ocorressem de mês em mês ....,... o ideal seria
de dois em dois meses - à medida em que
esses veículos fossem sendo produzidos seriam imediatamente colocidos no mercado,
porque não haveria outro aumento a não ser
daí a um mês ou daí a dois meses. ,Temos
verificado _que, de maio ou junho para cá,
houve mês em que ocorreram três aumentos
seguidos.
Então, o pessoal questiona se o comerciante não se interessa mais em manter o pioduto
no estoque, com essa alta desenfreada dos
custqs, dos preços, porque muitas vezes ele
teme que, ao vender aquele produto pelo pre~
ço do dia, não tenha mais condições de adq ui·
rir um outro dali a um mês.
-·
Então, nO momento, a~preocupação'cjue
existe para a sociedade, para as pessoas que
se interessam em adquirir um veículo é a de
que está havendo uma certa retração da indústria._ Eu sei que na exposição de V. S•
foi abordado esse tema, mas quero manifestar essa preocupação-, porque é o que_ouço
entre os Senadores, entre os funcionários do
Senado e entre a população de um modo geral
às vezes a pessoa tem interesse em adquirir
um veículo, fica por- três ou quatro meses
esperando e o veículo não é entregue ao revendedor. O comprador fi~ naquela_ expectativa~ será que é- a- indústria que não -está
querendo fornecer, porque daí a quinze dias
ela vai reajustar o preço e tem ainda dez,
q·uinze, vinte mil veículos no pátio? Então,
automaticamente, ela tem um lucro extraor·
dfnário, poi-cjue "f'Oi"n!produzida po_r-um preço
e está sendo vendida por outro, E essa a expli·
cação que eu gostaria que fosse fornecida,
para me tranqüilizar e também as pessoas
que normalmente manifestam essa preocupação com o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
-Com a pal~vra d Dr. Jacy ~e~c;lo~ça.

.. O SR. JACY MENDONÇA- Nobre Senador Nabor Júnior, obrigado pela sua per~
gunta, porque outra vez elª gera a chance
de trazermos_esclarecimentos importantes.
Em primeiro lugar, V, Ex~ faz uma referénci? ã preços aumentados duas vezes_ao
mês. Sou obrigado a contar uma _peguena
história para mostrar, a partir de fatos, o que
está acontecendo.
Quando houve a iniciativa de criar as_Câmaras setoriais, participei, de uma reunião.
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e durante cinco horas resisti' sozinho à ·aceitação. E eu dizia, naquela oportunidade, por
que eu não conseguia concordar. Porque se
o Poder Público conteve os custos dos nossos
fornecedores até então, é como um repreSamenta de água, tínhamoS uma massa de fornecedores necessitando abrir as suas compor~
tas. Se ele conteve os nossos custos, o voluqte
represado era maior. É impossível, agora
querer dar idéia de aumento uma vez a cada

30 dias, de 90% de IPC. Eu lhe digo isso,
porque foi aí que surgiu a decisão, a idéia
de praticar o aumento de duas vezes no mês.
Nunca houve dois aumentos no mês, o au-

mento foi dividido em duas partes, apenas
para efeito de imagem, porque o número necessário era grande e feria a retina .f)os mais
sensíveis, e a administração é preocupada
com o :(ndice da inflação, não com a adminis-tração da economia. Esse é motiVO--pelo qual
nós, aparentemente, tivemos aumentos mais
de uma vez ao mês, pois na verdade foi uma
vez dividido em duas partes, porque não era
permitido aparecer um aumento muito elevado. Até efeitos psicológicos podem justifiCar
uma decisão desta natureza, mas nós é que
não temos qUe arcar com a imagem de que
nós somos os autores. Eu repito, nObre Sena·
dor: a indústria automobilística não ganha
nada no aumento de preço. A indústria automobilística quando ocorre um aumento de
preços lembra o gráfico que mostrei aos Srs.
-.o que _ela faz é recuperar aquilo que já
pagou. O melhor para ela era'que não houvesse aumento de preços, porque os clientes
dela, o comprador, como V. EX" referiu, não
teria a reação que tem hoje de afastar-se da
compra, porque é a imagem do aumento-de
preço. Nós perdemos clientes com o aumento
de preço. Para nós o ideal é quanto menos
melhor, porque não ganhamos na:da. A margem da empresa não é alterada por causa
disso. É custo incorrido que determina aumento.
Quanto V. Exf faz referéncia aos carros
no pátio. Senador, se o cano não tivesse sido
produzido, ainda, o seu raciocíriio teria- algu·
ma sustentação, mas· o carro já foi produ~do,
o custo da fabricação já foi incomdo. O im, portante é se desfazer desse produto o mais
rápido possível, porque o custo já foi incorrido, é preciso ganhar o dinheiro da venda
deste produto. O custo deixado no pátio com
a inflação que nós temos, o custo do dinheiro
que nós temos é suicídio. A indúStria automo-bilística, no mundo inteiro, luta hoje com
a idéia do estoque zero. O jilpOtiês consegue
o privilégio de ter o estoque _no caminhão,
que é quando ele saiu do fornecedor e.chegou
na linha; não existe outro l1J.gar para deixar
o estoque, ele cai no ponto onde ele vai ser
colocado no carro, porque estoque é custo
muito elevado, estoque zero na pontà da linha. O produto, ao ser vendido, ao ser con~luída a fabricação, tem que ser faturado no
mesmo momento. E as indústrias automobiüsticas t~m de fazer até issO, eSquemas montados porque automaticamente, ao chegar aQ
'fim da linha ,o computador registrou aquele
.. carro como pronto, o mesmo computador já
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está localizarido qual o concessionário que
se- interessou por· um carro i~ual àquele e
já estâ fatorando, porql}e o 'Qitoque tem que
ser zero. Produto no pátio é suicídio financeliõ,
como estoque na fábrica.

O -SR. RELATOR (Gomes Carvalho) Prezado Dr. J acy Mendonça e companheiros
de Diretoria:
.
Ouvi, atentamente, todas as suas declaraçõ6s e lhe confesso tã.Inbém que elas são absolutamente verdadeiras. Entre os Senadores
O S!L NABOR JÚNIOR - Permita-me
presentes, com·o devido respeito que tenho
V. s~ uma pequena interrupção? Se esses veía cada um de S. Ex~. talvez _nenhum de S.
culos são reajustados acima da inflação, manEr tenha prestado uma soma de serviços à
ter o estoque dá lucro, porque os reajustes
indústria automobilística da qual me orgulho
têm sido sempre acima da inflação.
em pertencer. Estou sendo absolutamente
O SR. JACY MENDONÇA - Não! V.
coerente no que estou lhe falando aqui.
Ex• me qesculpe, mas exatamente antes da
Para colocar um ordenamento nas coisas
sua chegada mostrei todos os números, todm
que quero expor adiante Dr. Jacy Mendonça
os indicadores de que os aumentos de preços . sabe e não é segredo isso para ningúem da indústria automobilísitca estão ocorrendo
que prezo da sua amizade, do seu relacionaabaixo da inflação.
mento, há muitos anos, não só com V. S\
mas com os demais componentes desta mesa,
O SR. NABOR JÚNIOR - Seria bom
até porque representO duas fábricas presentes
que cOnferisse esses índices, porque V- S' deu
aqui !testa CPI.
aqui os de 1982. _
Por isso, Dr. Jacy Mendonça, para início
O SR. 'JACY MENDONÇA -Só há esses
de conversa digo a V. s~ que estou lhe chanúmeros.
mando assim, porque é deste modo que Q
~egimento h~terno da Casa manda que o faOSRcN;\.BQRJÚNIOR- ~-Ex' contiça. No entanto, não posso aceitar do amigo
nua no gráfico 14. - as colocações que v- s~ expôs publicamente.
O SR. JACY MENDONÇA- No gráfico
Ao requerer a CPI da indústria automobi13 e 12.
lística, creiam os Srs. da Anfavea, que tenho
a consciência de que ·estou _prestando um
O SR. NABOR JÚNIOR - Novecentos
grande serviço não só à indústria, mas ao
e oitenta e qUatro. Está certol
País.
O SR. JACY MENDONÇA- No gráfico
O que se passa dentro do Congresso Nacio13, V_ Ex• tem todas as informações.
nal, por mais que as entidades organizadas
Não, isso é custo.
.
da sociedade brasileira tenham assessorias,
O preço f01988% -durante o aQ.O- É a penúl·
não espelha aquilo que realmente ocorre dentima coluna.
tro do Parlamento brasileiro. Quero lhe dizer
O S!L NABOR JÚNIOR - Novecentos que encontrei, aqui, dentro desta Instituição
uma enorme soma de pressões, no- que diz
·e oitenta e oitO por cento?
respeito ao problema da indústria automoO SR. JACY MENDONÇA- Sim.
bilística, haja vista que no requerimento em
Agora, V_ Ex•__ compulse o IPC que foi 962
qUe eu so_u signatário, acompanhado por ceraté o dia de ontem.
ca de trinta e tantos Senadores, em nenhum
O SR. NABO R JÚNIOR -No entanto, momento usamos a palavra irregularidade.
esse preço- também entra até o último moFomos claro no requerimento. Queremos sa. menta do dia 16? Oitocentos e oitenta e oito
ber o que realmente e_stá ocorrendo com a
por cento?
indústria automobilística. Por isso, querQ
mais uma vez lhe dizer que contesto, e estou
O SR. JACY MENDONÇA -Sim.
lhe contestando de forma formal e com o
ExpliqUei que não esá sendo utilizado o
respeito que V. S' merece; as suas declarações
índice do IPC publicado no dia 31 de outubro.
de que devo tudo à indústria automobilística.
Está-sendo utilizando o fudice de 31 de outu·
-Dr. Jacy; repUdio essas declarações porbro mais o aumento correspondente ã -dOis
terços da in~ação deste mês, porque estamos que, na verdade, devo ao meu trabalhQ. Cono dia 20, lõmando como base a mesma infla· mo fui bem-sucedido na indústria autombilística da qual -eu já disse- tenho orgulho
ção como Se- ela fOsse iepetir a do mês anterior_ Af V_ Ex• chega a esse resultado de _Q~ pertencer, provavelmente_ eu seria bemsucedido como bom empresáno em qualquer
que os p~eços est'ão abaixo ·da inflação.
--segtminto da economia. Estou no _setor há
mais de 30 anos e, como disse na ausêncfa
O SR. NABOR JÚNIOR - Abaixo do
do -Presidente, tenho uma enorme soma de
IPC?
serviços prestados ~ indústria.

-6em

O SR. lACY MENDONÇA- Abaixo do
IPC. Portanto,- muito_abaixO do overnight.
Vou distribuir, depois, a V. Ex15 cópias da
minha apresentação onde essas afirffiaÇões
estão detalhadas, atendendo à sua curiosidade.

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
- Concedo a -pal<iViã- aO nobre Relatai,
nador Gomes- Carvalho .

se-

Vamos reviver uin pouco a: mem6ria.
Quando V. S' coloc.ou todas as dificuldades
-da indústria, com gráficos perfeitos, muiro
bem colocados, quero me reportar ao ano
de 1986. Eu não tive -nem a preocupação de
trazer nada escrito, porque me lembro do~
fatos. Eu me lembro de que, em 1986, tudo
foi feito contra a indústria automobilística.
E o Senador Rainiundo Lira tem absoluta
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razãO no tocante às dificuldades que encon·
tramos a partir da Nova República, _só para
reavivar a memória, eU -era o Presidente da
entidade que congrega todos os distribuidores de veículos no País e enfrentei, sozinho,
com a minha categoria, o aumento do IPI
de 27 para 92%. E, aí, dou razão ao Senador

Raimundo Lira, porque técnicos incompe·
tentes, nesse momento em que _aumentaraill
o IPI de 27 para 92%, Se eSqúeCCraffi- vo·u

lhe fornecer depois, para facilitar o racion~
círiiO, as suas declarações.
Para mim não é fundamental mas acho que,
como início de conversa, é preciso deixar colocado ao Dr. Jacy- quandq_~~J!le~taram
o IPI de 27 para 92% se esqueceram, inclusive, de que a margem da concessionária estava embutida ali, no düerencial entre o ~PI
e !CM. Então, foi ufua prova da real incom·
peténcia, porque como é que uma categorJ_a
económica podia trabalhai- se tinha que pagar
para poder .comercializar com_ veículos? Foi
wna luta de final de ano, em dezembro. Só
eu ~~i: dezessete dias em BrasOia; previsão
tlas vendas do consórcio; o empréstimo compulsório de 30%, que inviabilizou o automóvel bfasileiro naquele momento; a diminuição do crédito direto ao consumidor; e tantas
outras coisas que podfamos enumerar aqui.
A verdade é que, nesse represamento de
preçoS q~e houve- e V. s• tem razão quando
coloca aqui' e, também, para reavivar a memória- quanto trabalhamos, publicamente,
junto aos órgãos do governo, para que pudéssemos tentar reduzir os tributos! O Sr. Ciro
que, na época, era jornalista da ·Folha de S.
Paulo, sabe que nós, publicamente, nos insurgimos contra o problema dos tributos brãsiIeiros. Chegamos até, num determinado momento, a fazer esse gráfico aqui, que mostrava que a parte verde desenhava eram tribo·
tos dos automotores e a parte da frente do
carro e o pára-choque era dos produtores e
dos distribuidores. E verdade, sim, tudo isso
que foi cOlocado aqui
V. Ex'! Mas, o que
nós não nos conformamos, e á sõciecjade não
se conforma, é qUe realmente existe um problema latente que vamos ter que enfrentar
de frente, porque a indústria automobilística,
como disse bem o Raimundo, que é composta
de cabeça, corpo e membros, nós estamos,
os distribuidores, apregados a esse corpo. e
à sbciedade, como um todo. Então, p que
se pretende, neSsa CP! é desmistificar, e_essa
desmitificação passa pelo quê? Por uma solução de um problema. É verdade, sim, o pro·
blema tecnológico; é verdade o represamento
de preços. S6 não concordo com V. S•-quando
coloca todas essas questões como se vivêssemos num país de abosoluta normalidade,
quando estamos vivendo um momento de ab·
'soluta anorinalidade no pafs. Quando o Mi·
nistro Maílson da Nóbrega tentou, pela última vez, depois de fracassados todos os planos
econôniicos~ S. Ex• tenta o quê? Não é administrar a economia:. S. Ex· declarou, publicamente, várias vezes: tentava conter a hiperinflação. E aí é que não nOS conformamos. No
nosso entendimento deveria haver um sacri·
fício de toda a sociedade brasileira. E me

por

parece que, pelas colocações que V. S' fez,
a indústria analisa, de forma _fria, como se
vivêssemos em um país em condiçõeS absolutamente ,normais. _
_. .
o· seu- raciõdliio seria absolutamente válido, e eu me rendo a ele, se vivêssemos em
uma econõmla ·normal. Nós vivemos um período de total anormalidade no país, e estamos todos inseridos nele.
--PõrlsSó", Dr. Jacy, eu gostaria que, além
da sua brilhante exposição, do seu brilhantismo que é conhecido de todos, e eu conheço
bem isso, eu queria que v. s· também apontasse soluções. Quais são as soluções? O que
deveríamos fazer? A CP!, num determinado
momento, vaiconcluirseu relatório. e aí, sim,
deveríamos prestar à nação um relatório imparcial; doa aonde doer. Se o governo estiver
errado, pela sua alta interferência, muito
bem, nós vamos colocar isso publicamente
no relatório. Mas eu queria que V. s~ também, para início dessa minha colocação,
apontasse, também, todas as soluções.
O SR. PRESJDENTE (.rutahy Magalhães)
-Com a palavra, o depoente, Dr. Jacy Mendonça.
O SR. JÃCYMENDONÇ}Ç- Nobre Se·
nadar Gomes Carvalho, o nosso antigo -relacionamento hão sofre nada com as intrigas
ou tentativas de intrigas que possam ter ocorrido. V. Ex~ é um coi:tcessionário, dos mais
-ãlltigos, da indústria automobillstica, dos
mais fortes·da indústria automobilística, dos
mais Prestigiados. Não é Por nada que ocupou os cargos que ocupou, e que merece,
por isso, tod(! o nosso respeito na sua condição de concessionário._
Serviços prestados à indústria automobi·
lística são indiscutíveis, e eu sempre declarei
que, m~smo a oportunidade_ que teve de requerer a constituição dessa CP! foi um grande
serviço prestado à indústria automobilística.
E aqui surge o foco .daquilo !i.ue eu disse,
das tentativas de intrigas. E eu preciso que
me permita lhe contar as circunstâncias em
que isso--ocorreu.
A Anfavea costuma, uma vez ao mês_, reu·
nir os jornalistas em São Paulo, para comunicar os resultados do mês anterior .Isso _ocorre, sempre, no início de cada mês.
Claro que, ãpós o requerimehto da CP!,
após o seu programa "Bom-dia", às 7:30 horas,_da TV Manchete, após o seu discuiso
r;tO Parlamento, os jornalistas estavam interessados em colocar o tema da CPI, na nossa
conferência de imprensa. Perguntaram o que
eu tinha a diZer sobre a aber.tura, a instalação
da CPI. E a minha resposta não podia ser
outra, aquela que eu acabei de dizer aqui,
ao iniciãr ãS minhas palavras._.$ uma magní·
fica oportunidade que temos de tornar transparente o nosso setor, dentro de uma caixa
de_ ressonância tão importante quanto é o
CongresSo Nacional e, por isso, nós somos
gratos por essa oportunidade.
A re?ção dOs jornalistas foi a seguinte: V.
Ex' está-'enganado; o Senador Gomes Caiva·
lho disse. no seu programa, que tenho aqui
transciiiõ·.- na TV ãs sete e meia, que vai des-
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mascarar a indústria aUtomobilística, colo·
cando em termos negativos o proc~imen!o
do Senador Gomes Çàrvalho. A minha reação foi como a su_a, de sacudir a cabeça e
dizer: não acredito. O Senador Gomes Carvalho, além de amigo pessoal, é um homem
ligado a nós por toda a sua história, toda
a sua bibliografia de empresário está ligada
a nós. Desde o início foi essa a sua vida,
portanto, ele só pode estar nos gerando esta
oportunidade.
_O fato dos jornalistas terem transformado
isso numa forma que soou mal aos ouvidos
-eu lamento -não corresponde à realidade
dos fatos. Eu não poderia dizer, naquela
opoq:unidcide, que o Senador Gomes Carvalho estava querendo atingir a indústria auto~
mobilística. Eu só poderia dizer, como disse:
o Senador Gomes Carvalho está nos propor·
clonando a oportunidade de tomar transparente a realidade da indústria automobiTísM
tica. Os jornalistas não--cji.iúiárll ouvir iSso,
~esqueciam ouvir que se tratava de um inimi·
go da indústria automobilística, e eu recusei
a aceitação dessa tese.
O SR. GOMESCARVALHO-Eeuftco
muito satisfeito com isso;
O SR. JACY MENDONÇA- Com rela·
ção à segunda parte, -quando V. Ex~ fala na
situaçãó do País, a situação excepcional do
País, eu já tinha até anotado, ao ensejo das
palavras do Senador Raimundo Lira, já tinha
anotado alguma coisa para me expressar aqui
sobre o tema.
Realmente o País vive o risco da hiperin~
fiação e nenhum de nós pode ser cego a ãdmitir que isso rião ocorra. Eu sou testemunha
do dia em que o ilustre ex-Ministro da Fazenda deste País me dizia: "fiqUem tranq-üilos
porque a inflação não chegará a dois dígitos
mensais". Lembro-me de um outro Ministro
da Fazenda que nos dizia:. "o gatilho salarial
explode a 20% e tudo vamos conter,_ portanto, na casa dos 20%, logo, está controlada
a inflação. L~mbro-me dç um terceiro que,
ao infcio Qe. sua gestão no Ministério da Fa. ~nda, recentemente,_ dizta: "~0% é .sUportável e não vai paSsar de 30%. Chegamos
ao momento em que os 40% passaram a ser
. aceitáveis até o fiin do ano. A escala é cres·
cente, e não há nada que se faça no sentido
de evitar-esta marcha. Estamos no caminho
da hiperinfia'ção. Apeaas, meu caro Senador,
tod~S- as medidas de congelamento de preços
adotadas mundo afora, nessas emergéncías,
se mostraram, não remédto, mas veneno. Se
for examiiiada a história das hiperinfh!çóes
no mundo, vai-se_ ver que, no momento crítiM
co, todos os administradores. financeiros de
todos os países tentaram o con·gelamento,
achando: congelo e. acabou o problema. O
esquecllnento _é de que o congelamento gera,
imediatamente, desabastecimento, e a partir
do desabastecimento há um.a explosão no
processo iilfiâ.cionário. Congelamento termi·
na sendo fato r de hiperinflaçãoe não remédio
contra hipeririffação.
Remédios: vou lembrar que um primeiro
remédio assim, muito pobre. mas lembrar
uma frase também, a partir de uma idéia que
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~-Receita, Srs. Sen-adores, é liberdade. Esta
é a rel:eita que valeu para os pafses que têm
Kubitschek resolveu incrementar o desenvol- sucesso. A estrutura da. economia americana
vimento industrial do País e escolheu a indúsM é toda ela baseada na liberdade da economia.
tria automobilística estabeleceu um moting, O sucesso da economia japonesa está sediado
que era o seguinte: qualquer um pode impor· - em cima da liberdade da economia. O sucesso
tar automóvel ou qualquer coisa de automó- da economia européia está em cima da libervel, desde que ele comece a produzir e assu- dade. Os países- que tentaram estruturar a
ma um programa de naciorialização gradativa economla sem liberdade, repito, estão baten·
do autom6vel no País. Esse foi o Programa
do às port~s do mundo ocidental para pergunGEA, cujo sttc;~sso _é indiscl;J.tível.
tar como é que nós temos que fazer para
Nos anos 80, quando os administradores corrigir as bobagens que fizemos.
Enfim, SrS. Senadores, a receita é, repito:
públicos do País confrontaram com a necessidade do desenvolvimento tecnológico da alta aplique-se ã Constituição Federal aprovada
tecnologia, eles escolheram um moting: para em outubro de 1988. A partir daí este País
desenvolver a tecnologia do País é preciso ·vai em frente. Essa ~conomüt tem potencial
ser brasileiro; Não a naciunaHzação--do pro- para crescer e fazer com que esse povo seja
mais feliz. Mas enquanto ficarmos imaginanduto, mas a nacionalização do produtor. E
do que se resolve os problemas congelando
aqui nós tíveinos o fracasso. Se o Brasil quiser
preços e salários ... essa experiência nós estaentrar no concerto dos países desenvolvidos
mos repetindo há décadas, Todos os pacotes
tem que voltar a Juscelino Kubitschek e lemeconómicos que foram editados neste País
brar-se de que é possível, que este País tem
tiveram o propósito de reduzir a inflação concondição de fazer, mas não se fechando ao
gelando preços e salários. Nenhum deles remundo e sim se abrindo ao ·mundo, aproveisuziu a inflação, mas todos eles desmorali·
tando o que o mundo tem de precioso, de
zaram preços e salários, e com isso fizeram
enriquecimento cultural.
com que a economia descesse em lugar de
crescer.
Tivemos oportunidade de realizar uma pesReceita: liberdade!
quisa entre os visitantes da Transpor e, embo·
ra ainda titubeamos em divulgar os resultaOSR.GOMESCARVALHO-Dr.Jacy,
dos, os mesmos são impressionantes de ver
~u gostaria que o "Sr. falasse um pouco ainda
e o povo, a massa que nos está cercando reco·
a·reSpeit~ da alta tributação dos v~~culos.
nhece isso. Ficamos espantados de ver como
a indústria automobilística foi reconhecida de
O SR. JACY MENDONÇA - Bem, tri·
forma positiva por todos os pesquisados. A
butação é alguma coisa ·que um país faz e
mesma repercusssão não tiveram os adminisorienta, no sentido de fazer com que alguma
tradores públicos. As críticã.s recaem sobre
coisa do património daqueles que mais poa administração pública, não sobre a iniciadem retorne para as finalidades sociais. Tri·
tiva privada. Este País mudou. A verdade
butação não deve ser alguma coisa utilizada
é que precisa ser entendido isso. Tudo aquilo
para impedir o crescimento da economia. E
que no pós-guerra ocorreu no mundo de in·
tivemos neste país declarações expressas de
tervenção do Estado na economia, com suautoridade dizendo: '"Vamos aumentar os
cesso, no início, acabou em todos os países
impostos para diminuir a demanda, o consudo mundo. O Estado que interveio na economo''. E conseguiram! DepoiS estranharam ter
nlia do pós-guerra deixou a economia em toconseguido!
do o mundo. Os últimos exemplos estão do
O Brasil é campeoníssimo em matéria de
lado de lá do muro, até com a derrubada
tr;butos automobilísticos no mundo! Em sedo muro. O Brasil não passou por essa fase,
gundo lugar vem a França com_ menos da
e aqui vou voltar um tema que eu coloquei
metade da tributação do Brasil. E daí para
aos senhores. V. Ex~s promulgaram uma
baixo.
Constituiçãp. Mais do que qualquer outra esTemos absoluta certeza df; que, se reduzíssa Constituição prevê, como um sustentáculo
semos em :50% a_ tributação incidente sobre
do País, chega a ser sustentáculo do Estado
um automóvel, venderíamos e produziríaa livre iniciativa e pilar da economia a livre
mos, evidentemente, muito mais automóveis,
concorrência. Quando os Srs. previram a posdaríamos muito mais emPregos, mas recolhe·
sibilidade de intervenção do Estado, foi a
ríamos o mesmo tributo no todo, exatamente
possibilidade de intervenção como o ptanejapeta quantidade dos impostos recolhidos.
dor, mas mesmo o plenejador para a iniciaO)hando o gráfico nP 3 da evolução dos
tiva privada é um planejador que recomenda,
tributos que V. Ex~ têm e o gráfico que o
que não impõe. A intervenção qúe os Srs.
Senador GO"J;nes·- Carvalho está mostrando,
previram na Constituição foi a do monopólio,
que é o comParativo da tr1but~ção sobre autoM
em alguns itens, que eu até_ como cidadão
móveis em outros pafses, niriguém vai conseacho discutível, mas está em alguns monoguir -entender pOr que optamos por isto com
pólios. Mas a intervenção direta na economia
o eminente propósito de conter um setor que,
está rejeitada. A intervenção está no sentido
nos anos 50, era considerado a locomotiva
de coibir os abusos, e estes devem ser coibique arrãstava toda a economia do País dos, mas não está em limitar o Crescimento
e cú.ín jusÍas razões, repito! Mas não! ÜP"
das empresas, através dessas políticas inconstau-se por conter o setor e conseguiu-se. Estitucionais de, por exemplo, preços congetamos 15 anos parados, eu dizia há pouco!
lados ou limitados.

o Senador Raimundo Lira me deu há pouco.
Nos anos 50, quando o Presidente Juscelino
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Pelos gráficos que os' Srs. têin, basta' apanhar o ano de 1989 e buscar a linha e vamos
ver que encontraremos as linhas de 15 anos
atrás. Mas quem pagou? Quem está pagando? É o país, é a sociedade. Disto decorre
a falta de empregos, a falta de geração de
riqUezas com ·efeitos indiscutíveis - repito
-:- sobre a história política do País. Muita
coisa da história poUtica deste país não ocorreria se essas medidas na ordem económica
não tivessem sído adotadas. V. Ex"' têrii na
pasta um material internacional sobre produção automobilístiCa compcirativa de diversos
países, onde dá para perceber a lamentável
situação do Brasil; que saiU, corõ.o eu já disse,
áe nono produtor
autoinóVeis passando
para décimo-primeirâ em direção a décimoSegundo; que encontrou uma- Coréia que -há
dez ano~ que não produzia automóvel e_ que
hoje produz mais do que nós. Em dez anos,
enquanto ficamos parados, a Coréia saiu do
zero e nos ultrapassou.
- Por quê? Não foi cóm congelamento de
preços nem coisa parecida.

ae

O SR. GOMES CARVALHO - Promoveq-se a recessão em 1981' como segundo
choque do petróleo, caímos quase 50%, conforme ficou demonstrado, é do conhecimento
público, e não conseguimos, apesar de estarM
mos virando a década, req1perar o rne_smo
número.
Para mim está muito claro - e creio que
para os Srs. Senadores desta Comissão também - e o Dr. Jacy Mendonça não nega.
Ele_colocou issq COill muita clareza,_mencionando as dificuldades que a Anfavea - representando todas as indústrias montadoras
-tem com seus fornecedores, evidentemente calcado naquilo que fOi; expostO durante
um tempo aqui, que é essa limitação- de preços.
De forma prática, Dr. Jacy, o que t"einós
de_ fazer? _Como S• Ex~ vê? A indústria de
autopeças, conforme declarou aqui o Dr. Pedro, que também é do conhecimento público,
e V. S' mesmo declarou aqui. Na medida
em que encontrou as dificuldades que tinha
como alternativa: buscar o mercado externo.
A sociedade brasileira, a partir dos distribuidores -que são um braço avançado dos
Senhores perante o ~túblico consumidor como faz! E os compromissos aSsumidos, que
são penalizados por lei, que é o ciso dos
consórcios, dentre outros. Como fazer? Que
iniciativa devemos tomar? No que a Comissão pode criticar ou -ajudar? Elas existem
realmente. São problemas reais que estamos
enfrentandono dia-a-dia. Isto é que eu gostaria também de ouvir de v. s•.
. O SR. JACY MENDONÇA:_ Deixe'nie
aproveitar a referência-. lembrando de um
pOntO linportante sobre o qual não passamos,
que é o ponto de consórcios, que é outra .
coisa.
Criaçâo brasileira! Foi a genialidade brasileira que encontrou uma forma de cooperativa para a comprado automóvel. Transformou-se numa curiosidade internacional. Outros pa(ses_querendo ver, aprender, copiar,
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para ad_otar, e vários adotaram. De repente,
a Administração Pública decide interferir nos
consórcios e transforma o consórcio, que an·
tes era um instrumento de venda de um pro~
duto, num instrumento bancário, uma pou~
pança 1 uma cooperativa âe crédito.
Muito bem, acho que o consorciado tem
o direito a optar pelo que ele quiser. Se ele
quer optar por um consórcio que lhe assegure
um determinado bem, ele opta; se ele quer
optar por um consórcio que lhe assegura um
crédito, ele opta, liberdade dele. Mas o que
estamos vendo são as limitações terríveis.
Agora, recentemente, tivemos mais uma li·
mitação aos consórcios das montadoras, porque são montadoras, não podem ter. O cliente não tem direito a escolher o que ele prefe~
re, o melhro. Não, é limitado porque as montadoras têm os seus consórcios muitO grandes, não podem crescer. Os consórcios dos
concessionários limitados, que são os dois tipos de consórcio que asseguram a entrega
do_ bem. E o mesmo tratamento. aos outros
consórcios que não asseguram a ~nirega dO
bem, porque não querem aSsegurar, não querem ter nenhum compromisso de compra do
bem. Porque para eles assegurarem a entgre·
gado bem, eles têm que ter um compromisso
com os concessionários dizendo: "Vou comprar tantos carros por mês, de tal tipo, para
poder entregar para os meus consorciados 1 ',
mas eles não querem, eles querem só no fim,
no momento do sorteio entregar ao consorciado uma carta de crédito e dizer vire-Se
cOmpre o que puder, onde puder, como pu·
der.
Mas, assim foi estabelecido. A regra sendo
essa. a conseqüêncí~ é _essa, assim ocorre.
Quem entra num consórcio desse tipo ficará
sujeito âs intempéries dos aumentos de preços. Ele tem uma carta de crédito na mão.
Se ele recebeu a carta de crédíto dois dias
antes de um aumento de preço de veículo,
é claro que ele vai ter que comprar um veículo
por ulií preço mais alto do que a carta de
crédito lhe deu. Mas é o sistema que tem
instituído á'ssim.
Relações com fornecedores: para mim, a
receita é a mesma. A indústría autoinobi-.
lística não teve problema com trabalhadores,
nem com fornecedores, nem com distribuidores, enquanto teve liberdade. Ela -só começ-ou a ter dificuldades com os trabalhadores
quando o Governo estabelec~u limites para
os aumentos salariaís. Ela só começou a ter
problemas com os fornecedores quando o
Góverno estabeleceu limites para preços. Ela
s6 começou a ter problemas com os conces·
sionários no momento em- que o efeito dos
controles de preços chegou até o sofrimento
económico das concessionárli:ts. ·
O SR. RELATOR (Gomes Carvalho),Vai ero cascata, não é?
SR JACY MENDONÇA - Vaf eõi
cascata e, no final, prejudicando' o_ consi.IID.idor, como conseqüência última, como eu
dizia.
A receita é a mesma: liberdade.
Intermediário: a redução da carta tributária, para que isso tudo cresça rom liberdade.

o

A pujança deste País venceria todas eSsas
dificuldades.

O sR: PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
-Eu gostaria que V. S• encaminhasse a esta
__Comissão os aumentos de preço, a tabela de
preços, durante o Governo do Presidente
Castello Branco, em que houve absoluta liberdade, e os dois primeiros anos do Governo
Costa e Silva, que seguiu ainda a política da
fase CasteUo Branco.
O SR. RELATOR (Gomes Carvalho)_Sr. Presidente, eu me dou por satisfeito com
as ex_plicações do Dr. Jaçy Mendonça e quero
faZer uma iíltima pergunta com relaçáo aos
incentivos. ·
Acho que o Dr. Jacy Mendonça tem absoluta razão quando ele fala que não se pode
eXPOrtar tributos. Mas eu queria saber se o
grupo de trabalhos que está estudando a renovaç"ão -do crédito-prêmio já se manifestou
desfavoravelmente, porque o prazo era de·
zembro deste ano.
· É patã satíSfazú à curiosidade de a1guns
~embros da .Comissão e do próprio Relator.
Foi criadO um grupo cte trabalho, também
de don'únio. público, para estudar uma solicitação da Anfavea, que seria a renovação do
crédito~prêmio.

SR.

·O
JACY MENDONÇA- Não acredito que crédito-prêmio tenha futuro, porque
o -crédito-prêmio 6 COnsiderado internacionalmente como esquema de dumping,e en~
tão, sempre que se utilize alguma coisa çlessa
natureza, ·se esbarra uma proibição do
GATT. Então, eu não acredito no sucesso
do crétido·:Prêmio: realmente, não acredito.
Mas, os japoneses têm genialidade para se
transformarem em grandes exportadores,
têm uma série de benefícios que não precisa
ser publicado em diário oficial, que não precisa infririgir normas do GATT, mas efetivamente funciona e toma o prodl!tO japonês
competitTvá-internaciciilalmente. Basta que·
rer. Há caminhos. O problema todo _é que
o Brasil quer se fechar ao mundo. Estranhamente, numa época em que o mundo todo
está rompendo os muros que o separavam,
o Brasil qUer se isolar: são as nossas reservas,
os impedimentos nossos à impOrtaÇão, as dificuldades ã exportação, e aqui acuso muitos
empresáriOs e industriais tem que se abrir
ao mundo.
As vezes, nos colocam o tema "A importação do automóveis_- defendemos a importaçao de automóveis. Há produtos automobilístic.o_s que não temos condições de produzir
aqui e nem ter.ia sentido fazê-lo. Por que não
imp_orta , para quem quiser adquirir? Por que·
não? Muitas vezes nos tocam o tema "Outras
indústrias aUtOmobilísticas".- Por que náo?
.Venham, por favor. Nós batemos à porta,
pêdindo que venham outras indústrias automobilísticas, aqui, assumir posição, produiir
aqui dentro. b pelo bem do nosso País.
Inf_eli~:mente, tudo isso tem essas condicionantes. _Enquanto tivermos todo esse quadro
que desenhei há pouco, ningilérri quer vír
mais trabalhar conosco. Ou·põe um pé •e fica
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aguardando a oportunidade para pôr o outro,
se _e quando as circustâncias forem convení6D.tes. Ê- o fechamento do Brasil. Não são
só os incentivos;os benefícios; é essa rfõlttica
toda de fechamento, de enclausuramento do
País, tem que acabar.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
-Dr. Jacy Mendonça, esta Presidência agradece V. Er-1 a presença, a exposíção que fez,
as repostas que deu às interpelações dos Srs.
Senadores e quer ape-nas fazer uma colocação: V. Ex~ 1 quando se refere à Constituição,
diz sempre "a Const.ituiçãp que V. Ex~~e
ram". A ConstitUição foi feita pela Assem·
bléia Nacional Constituinte e a ela, tal como
todos os cidadãos, hoje apenas como Senadores da República, membros dos Poderes
criados pela Constituição ou map.tidos pela
Constituição estamos tamb_ém subordinados
a ela. Esperamos que esta Constituição surta
os frutos de defesa da iniciativa privada, porque não acredito que no mundo a estatização
venha a dar certo_, iá que_ el_'!. falhou onde
foi levada ao seu mais alto' grau. Mas, também, é preciso- dizer-se, e dizer~se mais clara·
mente, que po mesmo momento em que várias classes sociais estiveram presentes na
Constituição se defendendo, a indústria com·ó
um todo~ na realidade, foí _omiss-a. Temos
-o· êXemplõ -do campo, com qual, aliás 1 n~o
votei, mas que soube aqui defender os seus
interesses dos produtores do campo. A indústria, de modo geral, quase sempre, atuou ou
compartimentalmente, ou aqui não estevepara defender os s.eu interesses legítimos, já
que a ConstitUinte abriu para toda a sociedade.
Agradeço a presença de V. Ex~.

se

O SR. JACY MENDONÇA- V. EX' me
permite despedir-me?
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
-Pois não. V. Ex' tem a palavra para as
despedidas.
O SR. JACY MENDONÇA - Repito
que, para nós, são oportunidades ímpares como esta que C}~orreu agora. Vamos sempresei gratoS pela oportunidad.e de podermos
mostrar a pessoas importantes do País essa
realidade tão séria para o Brasil.
- QuantO_ a Í1ossa participação constitúcional, digo que: pessoalmente fiz aquilo que as
minhas poucas f9rças davam, de visitar inúmeros senaaOres e falar sobre os temas, exclusivamente, os da livre iniciativa, cujô ·re·
sultado me agradou. Acho que em_ m.atériâ
de livre iniciativa a nossa Co0$tit'uição é perfeita. Não tiro de V. Ex' a honri do trabalho,
a nossa participação pode não ter sido a me·
lhor. Eu lhe digo, as empresas de capital_ estrangeiro. principalmente as· multinacionais,
têm um impedimento muito sério. Há um
código de ética internacional que impe~e_ essas empresas em qualquer coisa que possa
ser entendido como intromissão na administracão dos Estados onde estão situadas. Isso
gera-um ccinstrãngimellio.muito grande, que
respeitamos muito~_m_as tivemos oportunida-de de cOnversar com muitos dos Srs. durante
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aquele período. Lamentavelmente não tí_nh!l·

mos, naquela oportunidade, ainda, o conm~
hecimento que nos autorizasse a aproxímação
a V.Ex~ para trazer as_nos_s~s idéias, todas
elas voltadas para a livre inidativa. E acho
que foi um trabalho cujo resultado é meritório e a V. Ex"1 repíto, apenas, os Srs. ainda
têm em mãos a oportunidade de tornar a
Constituição realidade, nesses pontos em
que há resistências à implementação.
Sr, Senadores, muito obrigado pela opor·
tunidade, particularmente ao Senador Go~
mes Carvalho. Espero que tenha lhe dado
o esclarecimento necessário à satisfaçãO dos
seus sentimetos, que prezo, que respeito, e
a V. Ex.S a oportunidade que nos deram será
inesquecível.

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)

- Srs. Senadores, Sr. Jacy Mendonça, na
hipóteses de haver necessidade, esta Comissão voltará a convocá-lo. Muito obrigado.
Está encerrada a seSsão.
s~

Reunião, realizada em 22 de
Novembro de 1989

Aos vinte e dois dias do mês de novembro
do ano de mil novecentos_ e oitenta .e no~e,
às quinze horas e trinta minutos, na Sala 06,
Ala Senador NHo Coelho, presentes os Senhores Senadores Leopoldo PeresJPresiden·
te), Gomes Carvalho (Relator), Silvio Name
e Francisco Rollemberg, reúne-se a Comissão
Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar
o que realmente está o .orr~~d_Q com a indústria automobilística ãrasileira. Deixam de
comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Ruy Bacelar, João Menezes, Pompeu de Sousa e Carlos_ Alberto.
Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos da
Coniissão e, solicita seja dispensada a leitura
da Ata da reunião anterior que, logo após,
foi considerada aprovada. A seguir, convida
o Dr. Edgard de Abreu Cardoso, Secretário
da Secretaria _Especial de Aba~tecimen.to e
Preçn~- SEAP, para tornar assento à Mesa.
Após o juramento de praxe, inicia seu depoimento tecendo algumas considerações sobre
a estrutura e atribuições Oo Conselho I_nt~r
ministerial de Preços_- CIP. Em seguida,
faz um breve relato do que _são as Câmaras
Setoriais e como funcionam ·no caso específico do setor auto_mo_bjlJstico.
Assume a presidência o Senhor Senador
Francisco Rollemberg.
Firializando, passa-se à fase interpelatória
quando usa da palavra, o Senhor Senador
Gomes Carvalho.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença do depoente, e
encerra os trabalhos da Comíssão ás dezessete horas e, para constar, eu, José Augusto
Panisset Santana, Assistente da Comissão,
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada
será assinada pelo Senhor Presidente e irá
ã publicação.
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ANEXO À ATA DA 5' REUN!ÀO crnnadas económicas, polftica e social, o que
áA COMISSÃO PARLAMENTAR é,-do_ nosso ponto de vista proiTssionar, onde
DF INQUÉRITO, CRIADA ATRA- - ilos 'crilocamos, altãnieflte-inerítório.
Inicialmente, gostaria de falar um pouco
VÉS DO REQUERIMENTO N· 567,
DE 1989, DESTINADA A APURAR O sobre essa figura, às vezes, crifica:da :...._ díria
QUE REALMENTE ESTÁ OCOR- que a maioria da_s vezes é crificãda - que
RENDO COM A INDÚSTRIA AUTO· é o l::IP (Conselho lnterministerial de Prew
MOBILfSTICA BRASILEIRA, DES· ços).
O COnselho Interministeiíã.l de Preços tem
. TI NADA A OUVIR O DEPOIMENTO
DO DR. EDGARD DE ABREU CAR- a sua formação através de um decreto, posteDOSO, SECRETARIO DA SECRE· riormente regulamentado no sentido de <J,Ue
TAJ[IA-ESPECIAL DE ABASTECI· sãodive_!Sos Ministros de Estado que parttciMENTO E PREÇOS - SEAP, QUE pãin do Colegiada que é presid1do pelo MiDistro da Fazenda; antigamente foi presidido até
pelo Ministerio da Indústria e CõméiCiO e
até mesmo pela Secretaria do Planejamento,
DENTE.
a Presidência da República. Na atual conjunPresidente: Senador Leopoldo Peres
tura ele é presidido pelo Ministro da Fazenda,
Relator: Senador Gomes Carvalho
tem como integrantes o Ministério da Agri(Íntegra do apanhamento taquigráfico da
cultura, Secretaria de Planejamento, Minisreunião)
tério do Trabalho e o Ministério da Indústria
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) e Comércio. Então é um Colegiada de MiãfS-Declaro aberta a terceira reunião da Co- tros que traça as normas· diante das quais
missão Parlamentar de Inquérito destinada se tr_ilha a parte prática do controle de preços,
a apurar o que está ocorrendo com a indústria a parte exeçutiva que é exercid_a peta Secretária Especial de Abastecimento de Preços.
automobilística brasileira.
Encontra-se presente o Dr. Edgar de Como, efetivamente, os Ministros só dão as
Abreu Cardoso, Presidente da SEAP que se- diretrizes, até algum tempo havia o que chamávamos o Colegiada d_e Representantes dos
rá o depoente de hoje.
Peço ao depoente que assuma o seu lugar diversos Ministros onde todos representantes
à M~sa, a fi~ de_ prestar o jurameJ?tO. (Pausa) dos Ministros tinham assento e havia reuniões
se-manais --para deHOeiação de pautas que
O SR. EDGAR DE ABREU CARDOSO eram solicitadas pelas empresas pleiteantes
· -"Juro, como dever de consciência, dizer através da formação de um processo, onde
toda v'etdáde, nada omitindo do que seja do fígUraVa uma série de informã.Ções e basicameu conhecimento sobre quaisquer fatos re- mente o que mais prepondera é a queStão
lacionados com a investigação a cargo desta da estrutura de custos da empresa, estrutura
Comissão Parlamentar de Inquérito, desti- de custos do produto. Então, com base nessa
nada a apurar o que ocorre com a indústria estrutura de custos é que se faz as_ av_aliªções
automobilística brasileira."
técnicas e se verifica _as infofmã.Ções que são
prestadas, eventualmente. se pede informaO SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) ções adcionais, se confírma:-ncita~ fisc_a:íS~ veri--:-Concedo a palavra ao nobre Relator, Se- fica-se se essas notas são representativas dennador GomeS Carvalho.
tro da empresa, se não há troca de font_e fornecedora, então há uma série de trabalhos
O SR. RELATO R ( Qp_mes Carvalho) Dr. Edgar de Abreu Cardo~o. queremos, ini- no sentido de identificar a realidade daquela
cialmente, agradecer a v. s~ por ter atendido estrutura de custos.
Quando a inflação atinge patamares, dígarapidamente a nossa convocação, feita onmos, modestos, o CIP tem uma certa agilitem, para prestar alguns esclarecimento!:! a
dade em termos de executar as suas funções
esta CPI.
Creio que v. s• já se sabe do que se trata, e o fundamento da existência do Clf. é -que
como País não é urila _economia aberta, Ou
o assunto é de_seu domínio completo. Gostaseja, rião tem um livre fluxo de bens e serviços
ríamos que antes das perguntas v. s~ fizesse
como exterior, pela própria formação do pro~
um relato a respeito.
cesso industrial brasileiro há um caráter bas0 SR. EDGAR DE ABREU CARDOSO
tante protecionista, seja na forma da implan-:....:...Sr. Presidente, Senador Leopo[do Peres,
tação de novas indústrias! seja na forma de
Senador GOriies Carvalho, demais membro~
barreira, seja na fonna do próprio comportada Comissão, minhas senhoras, meus senhomento administrativo do licenciamento de
res:
importações o fato" é que não se consegue
Primeiramente, gostaria de expressar a
ter uma agilidade de comercialização--indusnossa satisfação de~ praticamente, cumprir
trial que seria desejável, como é o modelo
com o dever de vir até a ·esta Casa prestar
çlos países mais adiantados. E ainda assim
esclareciiOentos. Entendo que o relaciona-sempre temos dito, tanto no Senado quanmento democrático determina, não só a presto na Câmara Federal - a dificuldade da
tação de contas, como a prestação- de- tod~
não existência de uma legislação que -caiba
o abuso do poder económico de uma forma
as informações pelos órgãos do Poder Execumais modema, temos, basicamente, tratando
tivo, para que o Congresso Nacional, no uso
pleno de suas atribuições, consiga decidir pe- dessa área o CAD que teni feito sensívei:.
progressos mais ainda precisamente melhorar
rante os problemas que surgem nas diversas
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mais a legiSlaçáo, porque nã falta de uma
legislação específica qUe, digamos, dificulte
a formação de truste, dificulte a formação

de cartéis que defenda o consumidor, e aí
vamos falar do consumidor como pessoa física, ou _seja, a pessoa que vai ao supermef·
cada, ou uma pessoa jurídica, uma empresa
comprando de outra empresa. Como a formação industrial é oligopolizada, as empreSas
vendedoras, sejam a.s de insumos bás(Cos, intermediários ou mesmo de produtos finais,
têm uma capacidade de influir em -preço ou
condições de abastecimento, assim sendo, para a defesa do consumidor, na falta desses

dois instrumentos, existe o que cha~aríamo~
de a visão adminiStrativas de governo, a vis-ão
administrativa do Executivo, no seritido que
cabe um órgão de proreção aos consumidores
procurando fazer com que os preços pratica·
dos dentro daquHo que seria o mais essencial
da economia e aí não é só controle da inflaw
ção, mas determinados produtos essenciais
dentro da economia, tenham o seu controle
de preços baseados, fundamentalmente, em
evolução de custos e a concessão de uma margem razoável.
De uma forma geral, ainda quando a infla·
ção é modesta, as grandes discussões não são
em termos de repasse de custos. Os repasses
de custos basicamente são aceitos pelas empresas, as grandes discussões são em torno
da margem de lucro. O CIP se baseia não
só na estrutura de custos, mas também em
levantamento de balanço, onde se procura
trabalhar com uma margem de lucro que seja
razoável para que haja o retôrno do investimento em, aproximadamente, oito anos, que
é uma média que consideramos. Alguns seg·
mentos consideramos seis anos, outros em
nove ou dez anos. Então imaginando que o
retorno do capital aplicado possa ser feito
em oito anos, estabelecessemos, dentro dos
levantamento de balanço, o que seria a margem de rentabilidade da empresa e essa margem, evidentemente, é amplamente discutida. Se no simples repasse de custos a questão
é razoavelmente_ transparente, porque são
notas fiscais, são criterios de mão-de-obra
que se aplicam, na discussão da margem a
situação fica muito delicada, porque, eviden·
temnte as em~resas, ou o setores procuram
utilizar o máximO de seu poder de pressão,
e que é grande, no sentido de buscar uma
melhor posição de mercado, eles têm resulta·
dos a oferecer, sejam os próprios proprie·
táriOs, ou sejam, digamos assim, empresários
profissionais, mas eles têm que apresentar
um determinado resultado.
Então, a discussão da margem é crucial.
Quando a inflação toma valores mais elevados o controle de preços fica mais difícil dcn·
tro desse modelo que se ajusta a inflação me·
nores. porque, evidentemente, a empresa en·
tra com um processo que passa por u1n ~ti vo
técnico, a partir daí então é- analisado pelo
plenário e colocado em execução com intervalos de, entre a apuração de custos pela em·
presa e a prática, cerca de 45 dias. Então
45 dias a uma inflação elevada, realmente
.a situação fica muitó difícil. Assim entre os

MiniStros, dÚ:idi1,1-se pela nova sistemática
que estamos aplicando, que é a possibilidade
de, uma vez por mês, a empresa poder rodar,
automaticamente, 90% do IPC do mês anterior.
O SR. RELATOR (Gomes Carvalho)A partir das câmaras setoriai~.
O SR:-EDGAR DE ABREU CARDOSO
--Exatamente. Isso porque, para as empresas_ que antes levavam seus pleito_s aos do_
CPI, ficavam em dúvida em saber quando
e de quanto sairia o reajuste. Procurou-se
sempre, no CP! fazer com que a data não
fosse no m6smo dia, quer dizer, em termos
de estabelecimento de urna data de reajuste,
a data de aniversário é uma faca de dois gumes porque a partir do momento em que
se determina a data de aniversário é sempre
naquele dia que a empresa recebe os reajustes, ela passa a administrar as suas vendas,
o que é normal, então, ela fazer a comercia·
lização- de seus produtos em três semanas por
mês segurando na quarta semana que é a
véspera do reajuste. Isso dá a conturbação
no mercado realmente delicada.
<\ partir daí, admitiu-se a quêstão da data
de aniversário, ou 90% do índice de preço
ao conuni.idor do. mês anterior o que já é
uma vantagem, ele já sabe a data em que
ele vai ter o seu preço reajustado e já sabe
o percentual. Então, em termos de promoção
de markenting , em termos de_ colocar seus
vendedores, girar as tabelas novas, colocar
as tabelas n-ovas de preço na rua facilita o
trabalho da _empresa. EntãO, de alguma forma ela ganhou com isso.
-A contrapartida aí seria o seguinte, even·
tualmenle os seus custos podem se elevar a
níveis acima de 90% do IPC do mês anterior.
Pode ter ligado à câmbio, coisas desse tipo.
Então, nesses casos há a idéia de que esse
percentual adicional aos 90% do IPC sejam
discutidos nas câmaras setoríais.
_
O que São essas câmaras setoriais?-Eias
são, digamos assim, um meio termo entre
o controle escrito de preços e o que seria
um sistema_ mais liberal. A idéia é_ que se
faça, digamos assim, um teste do sistema e
deixar à disposição, inclusive, do próximo
Governo uma opção de controle de preços.
Ele vai ter Corno -opção, aí' depende de Partidos, llrna opção de decisão, o controle de
preço escrito, como era feito, urna liberdade
maior de mercado, através de liberação e um
sistema iilterrneâfário que seriam as discus·
sões de reajuste de preços dentro de um fórum onde nesse momento apenas participam
_ empresários, mas já houve dentro do pacto
so_cial a participação, também, dos trabalha·
dores.
Então. é possível que dentro desse esquema se consiga avançar alguma coisa.
É. um sistema de transição e caberá ao pró·
ximo dováno decidir qual a melhor decisão.
Evidentemente ele vai iilferir -quais-os resulta·
dos das câmaras, o·que efeth:amente elas proporcionaram.
_
Então, a Câmarã.se monta através de uma
!>ülicítaçãO dos empresários que, inclusive,

,.
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identifica quais são os segme-ntos que lhe são
fornecedores de insumos e quais os segmen·
tos, a quem ele vende. Então se tem uma
idéia da estrutura de produção inter-industrial e às vezes até ao varejo. Então, se coloca
numa mesma mesa os diversos segmentos e
se discute as questões de abastecimento, in_clusive se discute a questão de importação,
coisas desse tipo, mudanças de alíquota do
CPA, se discute níveis de preços e se discute,.
também, reajuste de preços, mas basicamente esses reajustes de preços passam por um
crivo técnico.
A idéia é que se mantenha a memória do
órgão fazendo com que quando as empresas
praticam o:; 90% de IPC -na data que lhes
é conveniente, elas entregam ao Conselho
Interministerial de Preços a sua estrutu_ra.

O SR. SILVIO NAME- Um aparte; por
favor. Essas câmaras setoriais são representadas pelos revendedores de veículo, no ca·
so ... ?
O SR. EDGAR DE ABREU CARDOSO
-No caso da automobilística foram também
chamados a Associação, FENABRA VE e
também, se não me engano, naquela oportu·
nidade não sei se chegou a chamar, mas também os próprios caminhoneiros que também
tinham interesse, também eram para ser chamados.
Dentro dessa, por exemplo na indústría-au·
tomobilística, que é o nosso caso, quem foi
chamado? Foram chamados os produtores de
insumos, foram chamados os autopeças, forjarias, foram chamados pess-oa-l do parafuso,
o pessoal_do pneu e foram chamados, também, as revendas, no caso, as associações
de revendedores, houve uma idéia, inclUsive,
de se chaniir consórcio, associação ·de _c_onsórcio. Houve a idéia, então, de se nlontar
a cadeia e verificar ali como funcionava a
coisa. Chamou-se, inclusive, o pessoal de aço
que, dentro da cadeia, às vezes, não impacta
diretamente, mas tem uma grande p<lrticipação ao longo de toda a cadeia.
Entã_o, nessas reuniões se discute o que
teoricamente os empresários chamam de defasagem.
Aqui já vai, digamos assim, uma idéia do
que os empresários chamam de defasagem
.e.O que nós chamamos de defasagem. Dentro
dos critéríos técnicos do CPI, como a.análise
de estrutura de custo, a análise. da margem
de lucro, ela segue determinadas regras porque não é possível se trabalhar na área de
controle de preços conforme o caso, temos
de es.tabelecer certos padrões,- certas regras.
No caso, por exemplo, notas fiscais, sáo rOr
presentativas, são válidas, etc._, entra frete,
não entra frete. Normalmente descontamos
nas notas fiscais as parcelas dos impostos,
gu seja, trabalhamos com notas fiscais sem
IPC e sem ICM. Da mesma forma que damos
o preço finãl sem IPI e sem ICM. Por que
isso? Porque imaginamos que de alguma forma, _coni o valor agregado não há uma certa
compensação, então, tudo se ajusta e trabalhamos, então, com o que seriam insunlos
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ex-impostos. Então, alguns insumos são do
controle do próprio Governo.
Por exemplo, derivados do petróleo, por
exemplo, _energia elétrica.

Então, para esses insumos damos e:JFatamente um percentual que o Governo concede, mas por vezes a empresa gasta mais um
turno de produção. Então, para esses insumos damos exatamente um percentual que

o Governo concede, mas por vezes a empresa
gasta mais energia, ela faz uma determinada
ampliação, ela coloca mais um turno de produção. Então, essa energia adcipnal não consideramos.
Um outro aspecto dos mais delicados na
circunstância de hoje que estamos vivendo
é principalmente a questão do repasse da mão

de obra. Há uma lei que foi aprovada após

o Plano Verão que diz que o repasse nas
estruturas _de custo devam ser apenas o IPC,
a partir de fevereiro. Havia a tese de que
no Plapo Verão, com as fórmulas adotadas
de recomposição salarial os salários ficaram
nivel3.dos. Então, a partir daf se repassa ape~
nas o IPC de fevereiro. "
Acontece que a 1ustiça tem concedido re·
passes maiores do que esse.
. Então, os diversos segmentos têm uma discussão mriità-grande conosco, com os órgãos
técnicos para que sejam repassados os valores
integrais que estão sendo concedidos aos salários. Eles consideram como parte pacífica a
· não reposição da produtividade, ou seja, tudo
aquilo que em tese é maior do que a inflação
e af a discussão de inflação ponto que tido
de indexador se toma, o que excede a inflação
ponto a ponto é a produtividade que os empres'ários já admitem que isso náo é repassável em termos de custo, ou seja, o ganho
de produtividade do trabalhador não pode
ser repassa<:Io porque, senão, eVidentemente,
anula o efeitO-do ganho rei do trabalhador,
então a inflaçáci sobe e imola: õ efeito.
A idéia de que quando há ganho de produtividade isso não é repassado aos custos. Aí
já' o aspecto, na necessidade do controle do
setor automobilístico. O setor automobilistico dentro das suas características teria uma
facilidade bastante razoável de transferir esse
tipo de custo pela própria situação do mercado, pela própria situação do setor.
Em havendo um determinado controle dci
preço há uma discussão muito grande em torno desse tipo de repasse. Tivemos ao longo
deste ano, também, em alguns entreveras,
digamos assim, çom o setor de aço: O setor
de aç_o exportou um pouco demais, houve
, falta no mercado interno, apareceu o que seria o ágio, apafeCàãril- preçOS ril.iiiS- altos dos
distribuidores e também houve uma discussão muito grande c:om o setor no sentido do
que deveria ser r~passado.
Como pOsteriormente foram- ajustados os
preços do aço, hoje os ·preços do aço estão
nivelados, essa discussão ao longo do_ tempo
se diluiu, mas naquela oportunidade onde
eles estavam paganâo efetivamente o preço
do aço mais caro ou havia notas, algumas
notas comprobatórias disto, mas não sabía~
mos ~té que nível esse percentual era razoá-

veL Então, mio se repassou a questão do aço
e também foi objeto de muita discussão.
É feiti eSsa di~ussão técnica, digamos, ante_s das câmaras setoriais e se leva como subsídio té_cniCo da CAPA, câmara setorial, o que
é o pleito da empresa é feita essa discussão
técnica antes das câmaras setoriais e e leva,
como subsídio técnico da SEÃP à câmara
setorial, o pleito da empresa, o resultado técnico a que ·se chegou e a diferença entre o
resultado técnico e o pleiteado pela empresa.
Essa difereilça é basicamente conceituai.
No caso específico da automobilística, ela
já teve diversas fases de controle de preços,
até mesmo a liberação. Na época do Ministro
MáriO Henrique Simonsen, o setor se testou:
foi liberado, e o que se viu nessa época eu já trabalhava na área - foi as empresas
reajustando pelo mesmo percentual na mesma data.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
- 0 senhor permite? Ê iri.sólito a Mesa dialo·
gar com o depoente, mas eu queria só fazer
uma pergunta, antes que eu me esqueça.
Acredita o senhor, pela experiência que
tem na SEAP, que a economia brasileira,
cartelizada e oligopolizada como é no que
diz respeito, por exe:mplo, aos setores de cimento, ·de aço, de pneus e de automóveis,
poderá ter a plena liberdade de ação que têm
outras economias na Europa Ocidental, nos
Estados U)~idos e no Japão?
O SR. EDGAR DE ABREU CARDOSO
-Se conseguirmOs abrir a economia. Nesses
setores que V. Ex' citou, há alguns delicados.
Por exemplo, no decimento, é difícil ter um
tráfego internacional, mas, no de automóveis
e de peças, é possível uma liberdade de preços.
O .SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
-Desculpe. preciSo explicar: eu queria apenas dar. um .exemplo de uma economia com
plena liberdade de mercado, como na Europa
ou no Japão, e de uma economia sob controle, como a brasileira. É meu pensamento pessoal que, se liberasse a economia de repente
e __o Estado saísse inteiramente do contole,
o consumidor nacional seria gravemente punido.
_
O SR. EDGAR DE ABREU CARDOSO
-Haveria de se chegar a um equilíbrio inas
os setors oligopolizados têm condições de administrar a oferta, ·que é um negócio muito
sério. É posSível reduzir a oferta dos produtos
no mercado interno, elevar os preços e manter a margem de rentabilidade. Isso é possível
fazer.
Então, a plena liberdade no mercado na
qual, acredito e, pela qual, me bato, por incrível que pareça , sendo da SEAP e do CIP,
isso s6 seria possível se a e~õnolniã fosse ãberta, do tipo da economia americana ou japonesa. Se o empre-sário nacional decide importar e paga os díreitõS e tarifas vigentes, _ele
tem plena condição de importar o seu produto. Da mesma forma, se ele quiser exportar,
não há n-6D.hum impedimento ou -proteção ao
mercado interno para que ele possa vender.
A formação industrial brasileira é um pouco diferente. Tivemás -decisões de empresas
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que foram localizadas, fechou-se o mercado
e se deu garantia de mercado para elas; e
outras empresas que faziam o mesmo produto
foram impedidas de vender no mercado interno. Tiveram que recorrer à exportação ou
vender através da empresa que se colocava.
Realmente, essa proteção à empresa nacional, válida durante um determinado período
de tempo, hoje eu diria que está sup-erada,
temos que buscar novos caminhos. Eu diria
ainda, Sr. Presídente, apenas para complementar a idéia, que a abertura internaciOnal
de mercado é uma condição sine qua non
para a liberdade de preço no mercado inter-

no.
No caso específico da automobilística, passamos -pordiversas fases, e houve uma que
eu diria que foí mais conturbada: foi aquela
fase de 87 e 88. Houve uma discussão mu_i_to
grande. O setor automobilístico recorreu à
via judicial, que respeitamos, mas houve uma
opoltunidade -e-m que se resolveu tentar faZer
um acordO e se baixou a chamada Portaria
132, de maio de 88.
Nessa oportunidade, havia a discussão se
cabia ou não_ o exame prévio pelo CIP, em
segundo, se cabia ou não a interpretação de
custos incorridos, ou s~ja. custos incorridos
até Uma determinada datã.. Pàr exemplo, a
indústria automobilística normalmente fazia
o seu levantamento de custos no dia 12. Então, chamava todas as empresas. Eles têm
um -Sistejna _iígil de computação 6 conseguiam
nos entregar essa planilha globalizada do setor lá pelo dia 18. Então, diziam o seguinte:
Olha, o do dia 12eu levantei, mas já se passaram 18 dias. Normalmente, dava-se esse rea·
juste no firil do mês e -no que o setor dizia
era que, entre o dia 12 e o final do mês,
eu tenho uma inflação e essa inflação tem
que me ser dada.
·
Estinia-se Uma inflação de aumento de preço das peças, aumento de etc., etc., _e ele
fazia uma projeção da inflação em cima dos
seus custos e soliCitaVa aquele preço para o
produto.
Isso não foi só o setor automobilíst1Co que
pediu. Os setõ!e"s que basicamnete dependem
de câmbio, d~pendem de importações, e evidentemente o câmbio é uma variação--muito
rápida, tanto maior quanto maior o nível inflacionário e ficava difícil para as empresas
muito dependentes de importação - os Srs.
tiverain, em 88, conhecimento pelos -jorriais
de uma discussão muito grande entre CIP
e SEAP com o setor de cobre. Faltaria cobre
em São Paulo porque a empresa monopolista
que foi privatizada não queria fornecer esSe
cobre.
Houve uma discussão muito grande por
causa disso. O pessOal que importa, qUe tem
uma g~ande componente Para impOrtar, SOlicitava, também, um avanço de câmbio.
Isso, em termo de fílcisofia de CIP, não
era aceitável, quer dizer, não havia como repassar custos que não fossem incorridos e
efetivamente comprovados.
Naquela oportunidade, ao se ajustar à Por~
taria n9 132, admitiu-se o avanço dos custos.
O setor se tranqüilizou de uma certa forma
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e passamos a conviver com o que seria a Portaria o~ 132, oq. seja, basicamente, nessa oportunidade, o CIP era um referendador de pre·
ços. Ele fazia levantamentos de preços a pos·
teriori, mas basicamente era isso.
E~ conjuntamente com essa Portaria n9132,
tivemos, também, o fenômeno de autopeças.
Eu estou sabendo da discussão de monta·
deras, autopeças e taL Mas, realmente, um
setor mui.to delicado é_ O segmento _de autopeças porque autopeças também participa
desse esquema de reserva de mercado.
O número de empreSas_ existentes, é de
cerca de 470 a 500, produtoras de ã.utopeças,
mas, se examinar-mos todos os componente~
de um aut_om6vel, identificamos, por seg·
menta, um número restrito de empresas. Por
exemplo: temos dois ou três produtores de
rodas; freios, se não engano, temos um preponderante e um segundo que é mais uma
alternativa.
As empresas montadoras não trabalham
com estoques elevados, segundo eles não há
como administrar-se ·um estoque elevado.
São estoques bastante restritos. E quando há
uma ocorrência de um evento qualquer com
uma montadora, com uma empresa de auto·
peças, isso pode determinar a para:l.isação da
linha de produção.
Eventualffiente, os carros podem sair da
linha de produção e depois voltarem, mas
existem itens que não dá nem para sair da
liilha de produção porque eles param.
Então, essa tem sido uma das difiCuldade.
do setor. O- setor tem pleitea~o, inclusive,
a possibilidade de liberação de importações
e é uma dificuldade.
O que poderíamos dizer é que, dentro desse contexto de sistema protencionista, vamos
chamar assim, de empresa nacional, a empresa instalada no País, melhor dizendo, queremos dizer o seguinte: para a empresa: automobilística, exísfe Uma: certa reserva ·de mercado, mas também existe uma· proibição que
é uma coisa interessante.
O CD I, na época em que aprovou os projetas da indústria automobilística, proibiu a
verticalização. A montaria não pode se verticalizar. A única exceÇão que temos, que eu
conbeço,,é- autoniobilística como um todo
- a Honda motociclista em Manaus.
M;anaus, como tem uma legislação-diferente, ela pode se verticalizar e lá ela tem um
determinado desempenho. Mas, no Sul do
País, na região Sudeste, ela não pode se verticalizar. Então, ela passa- a 'dePende_! das autopeças, que foi uma fó!mula que se encontrou,
naquela oportunidade ,para fazer o desenvolvimento do parque industrial de autopeças
no País.
Foi Uma forma válida, naquela época, mas
que, evidentemente, passadas algumas décadas, tem que ser rediscutída.
Então, há toda uma dificuldade em ajustar
preços de autopeças com preços de automóveis.
O critériO do CIP que controla também
autopeças era urp determinado painel em que
pinçávamos llll1 determinado número de preços, inicialmente 60, depois, pa."samos para

34 empresas, representavam essas50U empresas. Peg3.vamos as mais representativas e as
peças mais representativas e dávamos o que
chamávamos de um ajuste setorial.
Eviden_teme_nt~_._todo ajuste setprial, todo
ajuste único causa distoições e-, de tempo em
__termpos, fazia-se uma revisão pela análise
do biilanço para esses preços.
Então, quando da edição da Portaria n?
l32, houve um fenómeno. As autopeças evitaram apresentar processos ao CIP. Como
a Portaria n~ 132 dava uma certa automatícidade ao setor automobilístico, as negociações paSsaram a ser diretas, ou seja, desde
que a empresa comprovasse um gasto- rom
uma no~? fiscal, que_ poderia ser de uma autopeças, _as discussões entre os dois segmentos
ficaram muito fáceK Desde que dê para repassar, tUdo bem!

O SR. SILVIO NAME -Desculpe. Não
haveria possibilidade - não estou dizendo
que haja, estou só perguntando - de uma
combinação entre a montadora_e a produtora
de autopeças?
O SR. EDGAR DE ABREU CARDOSO
-Eu não sei.
Eu diria que o_s interesses_ são comuns, embora cada um procure puxar para o seu lado
individualmente. Mas, a tese das montadoras
é a de que o pagamento de preços elevados
é melhor do que parar a produção. Essa é
a tese.
Então, por exemplo, no caso específico do
repasse de mão-de-obra que ocorreu após o
Plano Verão, tivemos muita dificuldade em
identificar o que era nião-de-obra. Isso porque foram dados determinados repasses ao
segmento metalúrgico acima da lei, válido
para o s~!Or meta~úrgic:t?~ ~as não válidÇJ para
_efeito de ~e passes c! e custos. Realment~~ não
consegUimos identificã!.
_Isso, de alguma forma, foi repassado. Pro·
curamos.contestar os números o máximo pos- ~vel, mas a J11?:o-de-obra pesa muito no segmento de autopeças, pesa niais significativamente do que no segmento das montadoras.
Nas montadoras, nós tínhamos identificado. ·llavia uma discussão em torno do item.
--Nas autope_ças, fica muito difícil, porque,
dentro da sistemática da _Portaria n~ 132, isso
complicou.
Então,-o que foi feito? Na época do Plano
Verão, estabelece.u~se que as montadoras
passariam novamente a ser _estritamente controladas, bem como as autopeças. Mas a sisttfl
mátíca j~ estava formada, quer dizer, a discussao direta já estava formada, o_que é uma
vantagem, se o sistema fqsse aberto.
_:__ __:_Volto a insistir. ACredito muito na discussão direta, na negociação direta entre as partes, se o sistema admitir uma alt~rnativa Qe
fomec~ent_O.
·
~Por exemplo: existe um acordo Brasil-Alemanha, onde o segmento de automóveis é
-negociado, o segmerito de autopeças é negociado. Não conseguimos exportar nada, nem
conseguimos importar nada da Argentina,
porque âependia de acertos entre empresários daqui e empresários de lá. Não se conse-
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gue! É· muito difícil fazer isso, quer dizer,
o acertO entre as partes, basicamente montadoras, não é muito diferente. Eles têm acordos de interesses, digamos assim, e.elas poderiam fazer a parte de manutenção muito bem.
Mas, na hora das autopeças, a situação fica
muito complicada.
E'ntão, uma díscussão de preços entre compfador e vendedor, onde não há opção para
o comprador, ela fica muito difíciL
Respondendo â sua pergunta, Senador, eu
não sei se há conluio entre as partes, mas
a discussão se torna mais difícil à medída em
que o número de alternativas de forr1:ecimen·
to é Iheriõi'. Com isso; nós passamos ó Plano
Verão, retornou o sistema, digamos, a ser
estritamente controlado e retOrnaram as discussões violentas com o CIP, principalmente
no que· se referia ao repasse de mão-de-obra,
repasse de aço- o que já coloquei -.e
discussão da rentabilidade _da margem de lucro e do avanço de custo. Com isto, então,
os atritOs, embora sejam mais ou menos cinematográficos, eles, tçcnicamente, se reduzem
a pontos de discussão conceitUai, ou _seja,
como repassar a mão-de-obra. Se a empresa
tem um reajuste, nó início do mês, ela já
deve repassar a mão-de-obra daquele mês,
já que ela só vai efel:uãr a folha de pagamento
do final QQ mês- é, basicamente, uma ques·
tão conceituai. Em questões desse _tipo nós
admitimos um amplo debate técnico e, com
isso, há uma discussão muito grande - e
os empresários conhecem a sistemática do
.CIP, conhecem os diversos levantamentos
que são feitos e, com isso~ o sistema ia se
mantendo. Eventuais problemas mais delica·
dos se manifestaram, principalmente qUando
ocorreram greves em São Paulo - as greves
fudividualizãdas, principalmente_ dentro da
faixa do· ÀBC''e, :as v_e;e~~ a panilisação de
Uma eniPrisa difiCulta-va todo o seguimento.
Ent_;io, para a solução das greves, normalmente se invocava o seguinte argumentO: nós
poderemos resolver a situação de greve desde
que o CIP repasSe O p-reço.
O SR. SíLVIO NAME -Dr. Edgar de
Abreu Cardoso, a intervençáo que eu iria
fazer - peço desculpas ao Sr. Presidente,
porque tenho que estar no Plenário agora
-eu gostaria de fazê-la, agora, antes de me
retirar. Uma das principais razões desta CP!,
que foi recolhida pelo meu ilustre colega do
Paraná, Si.-S_enador Gomes Carvalho, é no
sentido de saber, se, realmente ~porque,
também, eu sou industrial e costuma-se: dizer
que quem ganha no mercado, na verdade,
é o especulador, que o industrial produz, re·
passa os se.us custos mais a sua margem de
lucro ma~ quem ganha é o especulador. PareM
ce·me, no setor automobilístico, que essa especulação está sendo feita petas indústFias
automobilísticas, montadoras, do País, quan·
do, na verdade, quem leva essa fama são os
revendedores de veículos. São eles que pas·
sam como especuladores, principalmente nos
períodos de congelamento, quando falta o
produto.
Eu perguntada ao Sr., principalmente nesse último episódio em que já se vislumbrava
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um aumento pré-fixado a pa'rtir do dia 16
de novembro, logo após o que foi dado no
dia 20 de outubro - se não me engano. O
Sr. Senador Gomes carvalho poderia me ajudar, aí, se eu estiver errado. Segundo consta,
as indústrias, sabendo, já, desse aumento do
dia 16, já estariam segurando os seus estoques
e as revendedoras de todo o P:iís sendo pressionadas para receberem os seus ve(culos, e
no entender do leigo, evidentemente, do adquirente de automóveis, eles acham que é
o revendedor que está com o carro guardado
no seu pátio para esperar o aumento- estou
citando, hipoteticamente, o último epiSódio
do aumento 'do dia 16 de novembro - e a
única pergunta que eu faria ao Sr. é se o
seu setor teria como, e porque não, até agora
- investigar? ~u acho que é simples. E s6
visitar o parque das empresas que dá para
se fiscalizar - e saber se essas fábricas estão
com os seus pátios abarrotados ou não de
veículos e as revendedoras sem nenhum veí~
cuJo para vender aos seus consumidores.
Eu gostaria de saber do Dr. Edgar de
Abreu Cardoso, se existe algum meio para
resolver isso, e se até agora não foi friitO,
por que não ocorreu, por que das fábricas,
até agora não têm sido proibidas ou fiscalizadas por especular com futuroS ·aumentos
de veículos?
'
É-só isto.
O SR. EDGAR DE ABREU CARDOSO
-A pergunta é múito boa, Sr. Senador.
Eu diria o seguinte: riormalmente, nós te~
mos as nossas físéalilações na Sunab,, que
tem um corpo pequeno, mas ligado à cesta
bási~ temos, também~ um:a pa-rte dela espe·
cializada na fiscalização de indústrias, no que
se refere, especificãmente, a· preçós prãtíca~
dos. Uma manobra desse tipo, manobra especulativa de retenção de estoque, teria que
ser, de alguma forma, denundiada por um
dos segmentos da cadeia.
'

quando se trata de alguma denúncia específica. Fica o efeito multiplicador que é muito
maio~ e IJÓS temos, efe:tivamente, uma parti~
cipação -inaTO! da coletividade ou dos repre·
sentantes da coletividade. Eu me comprom~teria com os S_enadores a verificar, se houve ou não houve essa fiscalização na Sunab.
Se não houve, eu responderia a V. Ex~: deve·
ria ter havido. Em havendo denúncia, neces·
sariam~~te- essã."questão tem que ser resolvida
e eu lhe diria que -existe uma figura na máquin!J de comercialização que é a do atravessador. Em razão dos altos custos financeiros,
existe uma legislação espediica entre morita~
deras e distribuidoras em que, a partir· de
um detennio.ado número de dias, se a reve_ndedora não vender os carros tem que pagar
uma determinada taxa financeira. A partir
de um determinado número de dias, se as
vendas não se efetuam, a empresa revendedora começa·a ficar suíocadã.-Então, ela tem
que vender aquele produto e surgem os intermediárioS, iiiClusive, colocamos a Polícia Fe~
deral em São Paulo e __ não conseguimos localizá-los - são m_uito -ágeis, maS a notícía é
que eles funcionam como se fossem "bolsas".
Eles têm ãcondição de identificar re_ven<l_edor
por revendedor~ qual é a posiçáo do·sadvo
de carros a vender, a cada dia e por tipo.
Chega uma qete~~D:ad~ época, o revendedor
e~ tá sufoçado -~·aquele intermediário entra
e compra a um preço, às vezes insignificante,
só que não é faturado. Ele fica à disposição
da empresa para comprar e são aqueles célebres am.íncios de jornais que s-ão Vistos, prin·
cipalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro
- compram e não dá o preço mas comprani
a prazo, compram a vista, etc., etc., fora da
loja revendedora e quando a pessoa se apre·
senta e tenta coinprar um carro, ele necessa·
riamente, vem da cpaital. Ele pode vir, por
exemplo, de Limeíra ou, no Estado do Rio,
pode vir_ de ·cain~os porque depende de onde
õ carro estefa. E um- pessoal que tem fax;
tem telex, tem telefone, tem tudo e são salas
Com pregoeS._ Então é uma atiVidade que se
criou à margem do sistema, e que talvez por
aí consegqfssenióS identifíéár alguma coisa.

O SR. SÍLVIO NAME -Da.cacjeia?
OSR.EDGARDEABREUCARDOSO
- Da cadeia, ou seja, o revendedor ou o
próprio consumidor.
· OSR.SlLVIONAME-OSr.meperdoe ·
O SR. Sii:VIO NAME-Dr. Edgar, des·
mas eu acho que houve denúncia nesse último
culpe, só mais uma inte-rvenção. Realmente
aumento. Segundo o Sr. Senador Gomes Car~ isso existe. OUfró âia um amigo meu comprou
valho, houve denúncia. Eu creio que o Sena- um carro com chapa do Acre, e era O Km
dor poderá melhor elucidar isto. O Dr. Edgar e estava ·em São Paulo. Muito bem. São rede Abreu Cardoso está dizendo que teria que
vendedoras que existem e que não cumprem
haver uma denúncia dos setores prejudicados sua finalidade de cumprir a sua cota de venda
no caso, e o Senador fez essa denúncia antes e querem ficar bem com a empresa.
do final de outubro, na tribuna do Senado.
Mas :a minha pergunta básica não está em
cima desse setor:__especulativo, é em cima da
OSR. EDGAR DE ABREU.CARDOSO
-Eu diria o ~eguinte: nõ cas() de haver uma especulação das montadoras de veículos. Pe·
denúncia, seja específfca ou gerieralizada los números globais que as montadoras aprecom qualquer dos_ Poderes ou mesmo jorna- sentam nos levantamentos, não se consegue
identificar na produção _e comercialização
lístico, nós acio~ainos o esqU.em·a de fiscali·
mensal uma retenção ·de estoques. Não se
zação. Eu não sei e teria que verificar na
Sunab se foi feitci alguma fiscalização fias - consegue. Pelos números estatísticos apre·
a SistemátiCa~ normalmente, esta: em ha- sentados não se consegue levantar.
vendo,a denúncia, de alguma forma, nós enO SR. RELATOR (Gomes Cárvalho)Dr. Edgar; desculpe, nãq gostaria de entrar
caminhamos a fiScalização. Como o D.osso
efetivo é restritO, -eu téD.ho qUe; mais ou meno-debate agora,·mas vejo que neste monos, identificar ó problema e, ir em cima dele
mento da sua explanação é preciso, ~alvez

e
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pelos meus- conhecimentos conio ex~PreSí·
dente de uma entidade de todos os distribui·
dOres, como distribuído r e como Senãdor,
me -péiiníiír -preStar alguns esclarecimentos.
É absolutamente verdadeiro o que o Senador
acabou de colocar. S6.que não neste momento. Temos dois cenáriOs. Um cenário é quan~
•do as montadoras estão produzindo nonnal·
mente, ou quase normalmente, estão- entre·
gando essa produção as suas redistribuidoras,
e ás quailtidãdes produzidas e entregues são
-insuficientes, ou porque o mercado é altamente comprador_ porque existe uri:t clima de
euforia ilo País; ou porque houve - oxalá
isso aconteça rápido - um aumento salarial
acima do nível inflacionário_. então há uma
demanda crescente. Esse é um cenáriO~-Aí
aparecem os atravessadores, que chamo de
os novos marajáS da RepúbliCa, que são aqueles que são bancários, fUncionário~ públicos,
funcionários escriturários, até de empresas
nossas, que entram naquelas fa-mosas filas
que a Sunab controla, e depois então especo·
Iam vendendo carro acima <la tabela, que é
o famoso ágio, qUe por vezes é praticado até
por mau concessionário, porque isso também
existe. Mas o cenário que estamos discutindo
não é esse. Desculpe-me, o CeiüiiiO é completamente diferente. O cenário hoje é a indús·
tria montadora com um número· enorme de
veícu-los nos pátios, inâ.cabados, sob inúmeras
alegações. E aí o motivo da CPI. Então talvez
somente eu pudesse lhe dar essaS explicações
porque fui eu C:)ue reQu-eri a CPI.
·
O'SR. SÍLVIO NAME·-Talvez essas alegações <Je falta de peças sejam uma razã(l
para eles poderem< especular.

6 SR. EDGAR DE ABREU CARDOSO
- O raciocínio é bastante lógico, ísso pó de
(lcorrer._Não diria que necessariamente isso
está oce:rrendo. Temos que ir um pouco mais
a fundo, colocar fiscalização e - digamos
-se perdermos o passo no dia 16 de novembro, vem o dia 16 de dezembro ·aí, oride ·já
_está praticamente definido que vai ser nesse
dia que vão rodar 90% do IPC, então vamos'
-acompanhar detalha:dameni:e a evolução das
vendas, a evolução de carros completos, a
evolução de carros incompletos, ·e tentar
identificar nos fornecedores de autopeças se
há estoque dessas peças que estão faltando
para acabamento dos veículos. Nesse caso
a agente fica muito a cavaleiro. Não havfamos
acionad_o de uma forma mais agressiva a "fiScalização da Sunab porque o acerto de preços
decorreu da cámara setorial, ou seja, um
acordo de empresários, acordos de cavalheiros, onde implicitamente estava dito que com
esse reajuste de preços todos se acornodain
.e o abastecimento ficã:pleno, porque não há
o -que discutir na câmara setori31 eiÍl termos
de abastecimento, ele é uma conseqüência
de um proceSso. Quer dizer, os preços são
"ajust~p.os de comum acordo na cadeia pro·du~
Uva, llias pressupõe o pleno ·abastecimento.
Daí então que, ao confiarmos no sistema,
talvez não tenhamos nos prepãrado conve·
nientc:mente para verificar eventuais dCSVtos
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desse tipo que estão sendo colocados. Porque
o sistema que se atravessa. Agora, tem que
haver uma co-responsabilidade dos empresários, e à medida em que os dois segmentos,

o Sindipeças e a Anfasa assinam, é de se
supor que a assinatura no acordo de preços

presupõe acordo de pleno abastecimento.
Não Sei se me fiz entender. Mas a idéia era

essa, quer dizer, estamos discutindo entre
pessoas sérias, e aquilo que se convenciona

é para valer em todos os seus aspectos. Mas
de qualquer forma, colocado de sobreaviso,
vamos acompa11har a evolução do que possa

acontecer, digamos, a partir da primeira
quinzena de dezembro, e verificar a evolução

de vendas, a evolução de novas programações.
Um outro aspecto que gostaria de colocar
é que nesse final de ano normalmente são
lançados novos modelos. Dentro da _sistemática que foi adotada, inclusive disCUtido nas
câmaras setoriais, os novos modelos são lançados pelo preço que as montadoras apresentam, ou seja; as montadoras apresentaram
os modelos da coleção 90, dentro do que eles
consideram uma estrutura de custos razoável,
e o CIP basicamente toma ciêncíã dos preços.
Os pteços rião são muito elevados da linha
89 para a linha 90, mas de certa forma é
uma opção que as montadoras têm de irem
ajustando também os setlS preços. Ou seja,
passaremos a controlar apenas a variação dos
preços das diversas linhas ao longo do ano,
mas o lançamento do produto novo, o lançamento do modelo novo, apenas se toma ciência daquele preço e dentro..;;;.;. ainda vale repetir - da idéia de que sáo pessoas sêtias, são
pessoas - quase que çHri:i ..::.... ji,ifa:m~õtadas,
em termos de que aquela negociação é séria,
aquela negociação é para valer ..
Gostaria apenas de encerrar- e aí pediria
desculpas realmente pelo resfriado,_está difícil: Mas ;t idéia do que esperamos ter da indústria automobilística, 'Evidentemente existe o aspecto renda, existe_ o aspecto inflação
elevada. Esses dois aspectos se juntam para,
de um lado, reduzir a demanda do _se tor automobilístico e, do outro lado, acirrar essa especulação às vésperas de aumento._Po.rque_ o
isso tenho cOnversetor automobilístico
sado muito com eles- são experts em Jll_arketing, eles usam a perspectiva de reajustes de
preços muito bem, eles veiculam nos jornais:
"compre este fim de semana, porque na semana que vem vai estar tanto por cento mais
caro." Quando eles apresentavam seus pleitos ao CIP, eles já anunciavam na imprensa
quanto é que ia aumentar. Por exemplo,lem·
bro-me de u~ reajuste, se não me engano,
em setembro, onde eles pleitearam 50% de
reajuste, e no dia que eles entregaram-o pleito
anunciaram na imprensa: "vão ser reajusta·
dos os automóveis em 50%. Então deu mais
ou menos essa loucura que deu hoje. Quer
dizer, se a pessoa pode ganhar ou -economizar
50% de uma semana para outra, evidentemente houve uma coerência nos automóveis.
Mas as informações que estamos tendo é que
a demanda está sendo sustentada basicamente pelos consórcios. Foi feita unia mudança

-e

na legislação 'dos consórcios de fonn~ a que
de alguma forma possa se retirar do çonsórcio, re,.eebendo a sua aplicação com correção,
em algumas parcelas, o que de certa forma
lhe dá uma certa .tranqü"ilidade para sair. E
que as vendas diretas ao consumidor estão
muito pequenas. Existem notícias, por exemplo, que em alguns segmentos que_ chamaríamos bens de produção, caminhões, tratares etc., pOr falta de uma linha de financia~
menta regular. e também pelos juros bastante
elevados, a procura desse segmento está bastant~ reduzida. ~ntão tem havido algum_ tipo
de acomodação no mercado, chega-se a falar,
mas também não se consegue _comprovar, em
descontos na faixa de 40% na área de tratares~ Então, numa época em que é importante
a compra de tratares pelo segmento agrícola,
que é a época de plantio. Então, os mercados
não estão aquecidos, há uma tendência de
acomodação, mas evidentemente o nosso
grande aspecto delicado é ainda a data fixa
de aniVersário, que todo mundo sabe, então,
tanto--COmpradores quanto vendedores tentam se ajustar a uma melhor posição.
_Basicam_e:nte eram essas as considerações,
senhores, e me colocaria à disposição para
quaisquer perguntàs q'ué se fizessem necessárias.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollem·
berg) --Dr. Edgar, como Presidente eventual da Comissão, quero agradecer 3 sua presença e dizer que apesar de ter sido um depoimento um tanto anómalo, já que V. S• foi
interrompido algumas vezes por Companheiros que tinham que deixar este plenário, haja
vista, digamos assim, a necessidade de realiUtção de -sessão d_e Congresso. Nacional nos
seus finaiS dC atividad_e durante este ano, Adjuntã.-se a. ·isso. a preocupa:Çãq com o orçamento da UiilãO~--do Distrito_ Federal, e Comissões as mais-diversas que estão sendo reunidas a_ todO instante e a toda hora. Daí por
que acredito tenha sido o Sr. interrompindo
e os-colegas tenham feito suas perguntas sem
aguardar o final da sua exposição que foi muito interessante e esclare_cedora.
Estavam inscritos três senadores para arguf-lo, e, que eventualmente presido, o Senador Sílvfo Name, que já foi atendido nas suas
pretensões, e o Senador Gomes de_ Carvalho
a quem passo a palavra, neste instante, para
faze_~~~ perguntas que julgar pertinentes.
O SR. RELATOR (Goines Carvalho)Dr. Edgar de Abreu Cardoso, como Relator
da Ço~issto·, ouyi atentàmen~ a- sua exposição e querl.a fazer alguns c-omentª-rios.
__A~ ipjll).s_tria automobilística, pelo menos
coloc_á-se_· isso__ pu_~Jicamep.te ·através da _imprensa, que é formadora de opinião pública,
das permanentes defasagens de preços- estou ligado à indústria automobilística há mais
de 30 anos, do tempo que se desenCaixotá·
vamos_ aqui _e os montávamos, sou desta época e acõmpanhei todo o processo de desenvolvimento da- indústria brasileira. Realmente,
V. S• disse que de 87 para cá, mas eu diria
que os grandes problemas de desabasteci-
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menta, realmente, passaram a ocorrer a partir do Plano Cruzado,
Sou obrigado a defender, nisso que vou dizer. a indústria automobilística; no Plano
Cruzado a indústria automobilística foi apanhada no contrapé. Foi o único segmento
_d(u~çonomia que naquela oportunidade não
conseguiu reajustai OS preços. O Minístro Funaro, dois dia~ após a edição do Plano Cruzado, chamou~me e disse: -Carvalho, vamos
ter que achar uma solução para a indústria
automobilíst_ica, porque .se concedermos um
aumento para ela agora o Plano Cruzado vai
abaixo." Abriria, uma fenda num dique.
Convocamos todos os líderes da categoria,
dos .distribuidores, e abrimos mão de parte
da nossa margem- V. S• falou tanto na margem - . para que a indústria automobilística
prosseguisse produzindo. Mas isso é um outro
cenário. Durante um bom período demos
parte da nossa margem, a qu-al está indexada
não só o ICM e o IPI, mas o PIS e o FIS,
uma niargem média de 18%, que subtraídos
esses tributos chega, aí, a 11.3 mais ou meno"s,
aí começa a brincaáeifa, todas as despesas
de custos fixos, operacionais e ·etc. Mas desde
o Plano CruZado que- a indústria automobilística e os seg-mentos que a compõe, que
são os distribuidores e fornecedores de autopeças, não mais teve acerto.
Tenho dito com algum insistência que isso
tem passado um pouco de_spercebido - pelo
menos não vi a Imprensa _dar ênfase nisso.
Quando um determinado _segmento económico tem uma dificuldade procura imediatamente a sua proteção; natural isso. O que
aconteceu com o segmento de autopeças no
Brasil? Na rp.edid? em q_ue este não conseguia
o acerto com as montadoras a preços compatíveis, com sua autodefe~fçu"_am para o !!!_er-q:~.do eXterno. As 400 oq. SOO indústrias que
aí. estão se organizara~ :- se V. s~ pega" r
o número 100, 70% dessas indústrias são pequenas e médias empresas nacionais, V. S•
sabe disso, e as outras 30% são de _empresas
multinacioilais que fãbiiCam essas autopeças.
É verdade Sim, o problema de verticalização.
Lembro-me, inclusive do episódio da Myrian
Lee que se tornou conhecida nacionalmente
na luta que empreendeu para a preservação
do merçado de autopeças no Brasil.
M& a verdade é que de um patamar de
20% que a indústria de autopeças tinha de
.dependência _do mercado externo ~ 80% do
mercado interno, inverteram essa posição. O
Dr. Pedro Ebhardt esteve aqui, Presidente
do Sindipeças, e confirmou isso. Hoje, entre
15$ e 55% do que eles produzem, mandam
para o mercado externo, e os 50 ou 55%,
como queiram, não faz muita diferença, ou
50, para ficar m:iis fáçil o raciocínio, colocam
à disposiçã.o das montadoias.
Esta é a razão, ninguém diz, mas é a raz_ão
verda(i_eira poÍ' que a indústiia automobilítica
que_em 79, ou seja, há dez anos, produzia
1 milhão e 100 mil unidades para o mercado
interno, hoje produz 800. Tendo caído em
81, quando o Ministro Delfim provocou
aquela recessão económica de bens de consumo, nã9 só de_ automóveis, cafn:Ios naquela.
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ocasião de 1 milhão e 100 mil para 580 mil

à vista, o restante, uma parte é consórcio,

O SR. EDGAR DE ABREU CARDOSO

no mercado interno; ou seja, uma queda de
45 a 48%, e a indústria daí não se recuperou

uma grande parte que está aí em volta de
30%, porque com estas altas, tão rápidas num
períõdo tão curto, não há consorciado que
aguente. Então o-·que ocorre é que há, hoje,
urh núiifero-de fnadimplentes como nunca tivemos no País. Uma prestação de consórcio
que,-em julho, era seiscentos e poucos cruzados, hoje, é quase quatro mil e o consorciado
não acompanhou, porque a reposição salarial
não se -deu nessa mesma velocidade. O problema de Caminhões e tratares é_um problema
diferente. Ninguém Compra mais automóveis
no crédito direto ao consumidor, porque o
crédito direto ao consumidor ficou proibitivo,
crédito direto ao Consum.idor nunca vendeu
caniínhão; caminhão se compra ou através
do Finame, que são Caminhões médios e pesados, e consórcios; e as empresas transportadoras, de um modo geral, estão comprando
"cash". Algumas empresas transportadoras,
hoje, estão aderindo aos planos de consórcio.
E, tratares é uma desgraça. Tratares é o caos.
Porque tratares que devia ser, na época de
safra, bCm de produção que precisa, o único
financiãmc::_p.to disponível que havia, p_or agricultura, era do Banco do Brasil e que hoje
não existe mais;·acabaram com a carteira de
crédito rural do Banco do Br~sil, não existe
mais. O Banco do_Brasil tjnha uma_ planificação de recursos. a seis me.ses, depois qerrubaram para três meses, a cada três ,meses,
depois derrubaram para um mês, depois der·
- rubaram para dia. E discutido dia a dia. Eu
seibl!m disso, sou agricultor, acompanhei lá
com _Q Dr. Sebastião RoPrigues, ex-Depu·
tado e nosso companheiro do Paraná. Quan·
do_ o Sebastião_ Rodrigues viu que a carteira
tinha acabado, pedip9emissão. Ele falou que
não tinha n::tl:!-is nada a fazer no Banco; saiu
do Banco. Entã..o, o problema de tratares é
esse; não !lá financiamento e o agricultor não
tem cuSteio e não tem financiamento para
outras coisas. Então, nós não podemos gene·
ralizar aqui pegando todos os segmentos que
compõem automotores que são: automóveis,
camilihões, tratares e _motocicletas. São seg~
mentes muito _específicoS, diferenciados. O
problema, realmente, está em automóvel; ca·
minhões os problemas são menores; tratares
são sérios e não depende da produção, porque !$m produçã_o de __iratores, há compra·
dores, mas não há financiamento, o problema
é automóvel, há_ comprador e não há fornecimento. São esses os comentários que gostaria
de fazer a V. S•

-No Plano Verão, digamos, entrou alinhado. A partir de lá, houve uma série de dis_c_ussões, basicamente em torno da questão da
antecipação de custos, dos dias que levam
do levantamento da planilha peiã. própria Anfavea até o final do mês, essa é a grande
discussão. E, aí, nós caímos, ainda, na questão conceituai, questão técnica, nós vamos
admitir o avanço de custos, quer dizer, nós
vamos admitir quinze dias estimados de custo
à frente, então, nós vamos ter que fazer isso
com muita gente, com muitas empresas.

mais.

-

Leve-se ainda em_ conta um outro agravante: no número 100- aí da indústria auto·

rnobilística, não de autopeças- a indústria
automobilística do número 100 exportava
15% da sua produção e inverteu esse número.
ConseguiU, há dois anos, colocar no mercado

externo um número de unidades que ficou
no mercado interno. Não é um passado remoto, é um passado recentíssimo. E Leve-se em
conta todas as dificuldades da economia brasileira: proibição de venda de consórcio: diminuição do crédito direto ao consumidor,
elevação do_IPI de 27_para 92%, o Compulsório e etc.
No meu entendimento, acho que o FEAP
poderia, quando digo poderia é porque não
estou lá dentro, exercer um papel tão importante ou mais do que vem exercendo. V. S'
foi claro ao responder para o nosso Presidente, Senador Leopoldo Peres, que, onde
existem os Oligopólios não se deve deixar li·
vremente_ os preços. Mas o Dr. Joacy, com
muita insisfé:iicia, e, estão nOs JOrn8is de hoje,
culpa o CIP, responsabiliza o CIP pela falta
dos veículos.
Honestamente, não me conVenço que essa
planilha de custo seja absolutamente real,
porque-as tais defasagens, não discuto e nem
ponho em dúvi~a a sededad~ da aplicação
e da apresentação dos documentos, agora,
ponho em dúvida sim aquilo que é um pouco
hetéreo, quer dizer, o que é :margem: V. St
mesmo colocou isso aqui. Quando se coloca
uma margem que depende de vários campo·
nentes, qual o peso que o trabalhador tem
ali? Quer dizer, a força de trabalho na produção do automotor? Acho qU:e' é por af que
começam os problemas, porque não se justi·
fici, numa índústria pujante c'omo a nossa,
que tem a melhor mão-.de-ob!a qualificada,
é considerada como uma das melhores do
mundo, com baixos custos -e, por exemplo,
uma indústria , ontem, não vo.u dizer o nome
porque não devo fazer propaganda de nenhuma delas aqui, estava ceiin 12 mil unidades
no pátio, incompletas. Verifica-se que não
é o preço final ao consumidor, porque este
já havia sido conseguido no dia 16. E, além
dos 90% do IPC mais 15 a 19% do modelo
90. Então, o problema é ·desabastecimento
por peças, mesmo.
P9r que eles não entendem? Por que não
repassam aquilo que realmente o CIP lhes
concede? E V. s~ parte da premissa que eles
sentam à mesa, e como são bomens sérios 1
são entidades sérias, deveriam cumprir esses·
acordos.
Desculpe-me, a culpa não é sua, mas estou
muito confuso e as minhas suspeitas começam, na verdade, a tomar forma, não pelo
que é suspeita, mas pelo que é depoimento
·
que passou aqui pela Comissão.
O Sr. falOu ainda, só para finalizar, arespeito do perfil de vendas hoje. O perfil de
vendas não é bem esse não. Hoje, 55% a
60% das compras são- c:fetuadas "cash", é

O SR. EDGAR DE ABREU CARDOSO

-Acho qUe a sua coloc·ação é um aspecto
que já vem discutindo conosco já há algum
tempo. Eu colocaria algumas coisas: a questão do COntrapler em planos de congelamen·
to. No caso __ específícO-do Plano Verão, nós
demos um reajuste no dia 12 e repassamos,
era a época da planilha da Anfavea, e acertamos_ todos .os ..reajustes, quer dizer, trouxe
-IiOPlano _y~"~ão ...
O SR. RELATOR (Gomes Carvalho)tSó me referi, me desculpe, ao Plano Cruzado.
Foi o- (Inaudível) depois, não mais.

O SR. RELATOR (Gomes Cravalho)Por favor, mas, na sua visão, há defasagem
ou não há?

O SR. EDGAR DE ABREU CARDOSO
-Não.

O SR. RELATOR (Gomes Carvalho)Isso que eu queria ouvir.

O SR. EDGAR DE ABREU CARDOSO

-E. acresCimiaÍiá: ·rriais. Ouaildo.-se acértou,

na Câmara Setoríal, no dia 30 de outubro,
os reajÚsres de preço, era exatamente em
cima da estrutura d~ custos, ou seja, se houve
um consenso no dia 30_ de outubro que as
defasagens eram, p"or consenso, aprovadas,
não há por que- diScutir defasagens, ou seja,
não foi o plenário fechado de representantes
do CIPE que deliberou sobre o assunto, mas
foi um-a câmara setórial onde_estávamos interessados.
Ora, as discussões não foram fáceis, foram
muito demoradas, mas os percentuais a que
se chegou foram realmente, de consenso~Es
ta palavra está escrita inclusive, na Ata da
reunião.
"Em reunião realizada em 30~10 for~m aprovadas por consenso ... "
Então, cOmo justificar, realmerite, -veíCulos
irtacabados? É difíci_l, realmente é muito difícil.
.
Eu, realmente, nao te_nho argumentos.
Nós vamos colocar, realmente, a fiscalização da Sunab ...

O SR. RELATOR (Gomes Carvalho) Sr, Edgar, desculpe, eu quero, agora, pegan~
do esse ~eu gancho ...
Eu tenho a cópia dessa Ata, também, e
eu defendi no plenário desta Câmara Alta
do País até um voto de congratulações .ao
Ministro, porque o Ministro não estava, naquele momento,· tentando diminuir a. inflação, ele estava era tentando _conter a inflação
num determinado patamar.
E eu me lembro que na primeira reunião
o Sr. estava lá- do setor de produção
de bens, eu fui lá defender o setor de papel
e celulose, a que eu pertenço, também. mas
eu quero dizer que o que eu não entendo
é que esta Ata foi as-sinada no dia 10.
Ela é do dia 10.

-e

O SR. EDGAR DE ABREU CARDOSO
-São duas, SenadOr, tem uma do dia 10
e outra do dia 30.
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O SR. RELATOR (Gomes Carvalho)Não, mas é aí que quero chegar.

COMISSÂO PARLAMENTAR DE
.. INQIJÊRITO

No dia 10 se convencionou isto, para q.ue

Criadil através do Requerimento n~
567, de 19_8~, _destinada a apurar o que
l'eãlmente está ocorrendo com a indústria
automobilística brasileira.

o aumento ocorresse no dia 16.
Depois, saiu aumento no dia 16.
Na outra terça-feira, que era 22 oU 23, n-ão
me lembro, a indústria estava aqui de novo,
às suas portas, batendo lá, querendo novo

6' Re.união, realizada em 6 de
dezembro de 1989

aumento. Não levaram. Passou-se mais uma
semana, voltaram.

Então, eu não entendo por que colocar
publicamente, perante a sociedade brasileira,

esta permanente defasagem. Eu não entendo
isto. honestamente, não entendo.
O SR. EDGAR DE ABREU CARDOSO
-Em reabono, Senador, eu diria o seguirite:
que a função do SecretáriO da CEAP é mais
ou menos conviver com ·esse tiPo de coisa,
certo?
Por vezes, a gente tem empresários a quem
a gente dá uma solução, ele parece que aceita,
a gente considera isso errado, a questão, daí
a uma semana ele está de volta com novos
argumentos, com novos assuntos, isso faz
parte. Inclusive, eu diria na própria área de
estatal: quando a gente pensa que acertou
um esquema com a estatal, surgem fatos novos. Isso é normal e também não sei explicar.

Aos seis- .dias do mês de dezembro de mil
novecentos e oitenta e nOve, às quinze horas
e vinte minutos, na Sala n9 06, Ala Senador
Nilo C0é1ho, p(esentes" Os Sénhores Senadores·~e_9poldo Pere~ (Presidente), Gomes
Catvalho_- -fR:ef~tor),_ Francisço Rollemberg,
Divaido Surua_gytSílvi_o Nam~ e. B..oberto
- 'cánipoS~ -re:une~-sê ·_a 'COmisSãO Parlamentar
de lnquérito, 'destinada a apUrar o que realmente !!'Stâ Ocorrendo com a indústria automobilística -bia'síleifa... DeiX"airi de cOmparecer, por motivo justificado, os.Senhores Senadores R4Y ~celar,_João Menezes, Carlos
:Alberto e fompeu.de Sousa. __ Havendo núme'io regimerifál, assume a
presidência ó.Be:nhor-Senad.Oi Francisco Rollemberg. . ,
-·. \·' , . .
Cpm q: palavra o S.enhor-,Senador Gomes
Carvalho, informa que o Senhor Seilador
~eopqldo_Pere~ ~stá.p_art~cipando de uma outra Comissãç, dev:eodo chegar -em seguida.
Assume a presidênCia O Seilhõr Seiiador
Leopoldo Peres. _
Com a palavra o Senhoi senador Gomes
CatvalfiO procede a leitura das conclusões do
relatório fiiiál da Comissão.
A seguir, o Senhor PresidCnte coloca em
discussão. Usa da palavra o Senhor Senador
Roberto Campos. Não havendo mais quem
queiiã fazer uso ·da palavra, o Senhor Presidente submete a·votação, sendo o Relatório
aprovado- por unanímidãde. ·
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu po·r encerrado_ os trabalhos da
Comissão âs dezesseis horas e vinte minutos
-e, p_ara constar, _eu, !osé Augus~o Panisset
Santana, AssiStente" da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e irá ã publicação
juntamente com o apanhamento taquigráfi- co.
- ANEXO À ATA DA 6• REUNIÃO

O SR. RELATOR(Gomes Carvalho) Está bem, eu me dou por satisfeito <:J.uando
o Sr. declara, perante esta Comiss-ão, que
realmente, do ponto de vista do CEAP não
há defasagem.
Eu não teria, Sr. Presidente, mais nada
a solicitar do Dr. Edgar de Abreu Cardoso,
além de agradecer, como Relator da Comissão, a forma pronta, cordial, com que V.
s· nos atendeu.
Q_SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Dr. Edgar, nós tínhamos, aqui, alinhavadas três considerações, três perguntas,
mas, coincidentemente, as perguntas foram
feitas pelo Senador Silvio Name, pelo próprio
Presidente e Sr. Senador Leopoldo Peres, e
complementada pelo Senador Gomes Carvalho.
Então, não faz sentido que eu reP-ita isso
aqui, que o Sr. tenha de nos dizer, novamente, todas essas coisas. Seriam considerações sobre essa luta, as montadoras e as
fábricas de autopeças, repasse dos aumentos,
coisas desse tipo que o Sr. já nos colocou
muito bem.
Então, esta Comissão quer agradecer sua
presença, seu cuidado, parabenizá-lo pela exposiçáo -clara, precisa, tranqüila, que nos ·
apresentou e dizer que, se necessário, esta
Comissão o convidará mais uma vez:, aqui,
para continuar prestando_os esclarecimentos
que foram muito_llalíosos para esta CP!.
Muito obrigado.
O SR. EDGAR DE ABREÜ CÃRDbSO
- Não só no que se refere a este assunto,
mas a quaisquer outros, nós estamos ã disposição da Casa. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Muito obrigado.)
Está encerrada a reunião ..

DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUERITO, CRIADA ATRAVÉS JJO. REQUERIMENTO N• 567,
DE I989, DESTINADA A APURAR O
QUE REALMENTE ESTÁ OCORRENDO COM A INDÚSTRIA AUTOMOBIL[STTCA BRASILEiRA, DES·
TINADXA APRECIAR E VOTAR O

:it:~8:ff1J%tÍUto~~MJ~:

VIDAAUTORJZAÇÃO DO SENHOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO.
- Presidente: :s~~~do! L.eopold~ Peres

Relator: Seriador Goilles Carvalho
(Íntegra do apanhamento taquigráfico da
R~uniá_O)·
···
O SR. PRESIDENTE (.Francisco Rollembér!â:.....::. A'.Cpfu{SSã9 ~iri.aiiient_ar de Inqué-
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rito, destinada a apurar·o que realmente está
ocorrendo com a indústria automobilística,
graças ã presteza daqueles que a compuseram
e do cuidado do eminente Senador Gomes
Carvalho, seu Relator, apresenta agora, em
tempo record, o seu relatório e as suas conclusões conclusões das mais sérias, das mais
patrióticas, que tornam esta Comisscto, ape~ar do aspecto de_ ter sido uma pequena Comissão, uma das Comissõ_es de relevo e da
maior importância para nós, brasileirõs.
Quero, neste instante, congratular-me cpm
o eminente Senador pelo trabalho que realizou e lhe p~1ssar a palavra para que nos apresente o seu relatório ou, se julgar conveniente, as suas co_odusões.
Coni a pal::ivra o nobre Senador Gomes
Carvalho.
O SR. RELATOR (Gomes Carvalho) Inicialmente, quero agradecer ao Senador
Francisco Rollemberg que preside esta reunião.
O Presidente Leopoldo Peres pediu que
me escusasse com as ·pessoas aqui presentes,
pelo fato de S. Ex~ e!;tar, coincidentemente,
dado o recesso que aí chega, particípando
também de uma Comh•são importante, que
é a que trata da Medida Provisória n~ 106
-S. Ex~ é o Relator-, e ainda trabalhando
no-orçamento, mas S. E,;. deverá chegar em
s_eguida.
Vou, fOrmalmente, ler o relatório, a parte
das conclusões. Já nos reunimos hoje pela
manhã, aprovamos o relatótio, e as conclusões são as seguintes, que distribuirei a seguir:
A explanação que acabamos ,Ge faze·r r~u~
me os principais aspectos discutidOs na CPI
da Indústria Automobilística.
Se algum dos senhores da imprensa desejai, depois, além das conclusões, todo·o relatório, não teremos nenhum constn ngimento,
aliás, teremos prazer em· fornecer. ·
.Seja bem-vindo, Sr. Presidente. Aliás, tinha acabado de pedir suas escusas.
O SR. PRESIDENTE (Leopoldc Peres)
-Pediria que, depois, se distribUísse o rela_tório na íntegra.
O SR. RELATOR (Gomes Carvalho)Vamos, hoje, entregar as condusões e mandai' para a gráfica todo o relatório - que
nã\'l .é muita coisa -para se imprimir, e deveremeits1 ,dentro de dois dias, entregar aos Senhore-.;. -~..
----- Nossa f: osição sobre as questões levantadas
pode t;er depreendida pelo que se segue:
I. .Oa Indústria Automobilística
Dos depoimentos prestados, fica claro que
a indústria automobilístiCa nacional vem ex~
periment ando sérias dificuldades desde o segundo ch(•que do petróleo, em 1979, quando
de uma pÚldução de 1.165.174 veículos em
1980, cai p~wa pouco mais de 78_0 mil unidades
no ano seguinte.
Desde entüo a recuperação tem sido lenta
e penosa. Já: estamOs virando a década e o
número de vt;(culos produzidos ainda não alcançoq o volu me registrado em 1980.
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A alternativa en,contrada pela indústria foi

o mercado externo. Este passou de, aproximadarriente, 12% do volume de vendas, em
1980, para 29%, em 1988.
Hoje-,_ em razão da suspensão dos btmefícios co'ncedidos à exportação e a falta de
atualiz3Ção tecnológica, o mercado externo

começa a apresentar problema.., de saturação.
Na realidade, o produto brasileiro por sofrer
as conseqüências da nova polftica económica
encetada pelo Governo Federal perdeu com·
petitividade. As vendas ao exteriot, este ano,
já caíram 21% com relação ao ar.o passado.

Contudo, o fornecimento de veículos, sobretudo automóveis, para o mercado interno,
continua insatisfatório, gerar,do eroblemas
para as concessionárias, para consorciados e
para c9mpradores individuai,.
Esta situação não é nova·. Teve origem em
1986 por ocasião do Plan..> Cruzado. Nesse
ponto, sou obrigado a ddender a indústria
automobilística; pois est;a foi apanhada no
contrapé. Foi o único segmento da economia
que naquela oportunid~Lde não conseguiu reajustai" Os seus preços. Desde então, a indústria automobilística
e os segmentos que a compõem; que são os
distribuidores e fornecedores de autopeças,
não tiveram mais acerto.
Os distribuidorc ..s abriram mão de parte da
sua margem de ~ucro para que a indústria
continuasse produzindo; o setor de autopeças, à medida r 1ue não conseguia se acertar
com as montadoras a preços compatíveis,
procurou o mercado externo.
A indústria de autopeças partiu de um patamar de 5% de dependência do mercado
externo, em 1981, para cerca de 15%, em
1988.
A indús1.ria automobilística que respondia
por 65% <".o mercado em 1981, caiu para 55%
em 1988 Portanto, o avanço registrado nas
exportaf;3es corresponde a uma queda no fornecime-;,to às montadoras.
Esta: é a razão verdadeira pela qual a indústriá au·.:omobilística, hoje, só produz 800 mil
uniçl_aJes por ano.
O redirecionamento do mercado feito pela
indústria de autopeças explica, também, a
sua baixa capacidade ociosa- de p_"odução
(13%) e os investimentos macfçõs que ela
vem empreendendo.
É interessante notar que o setor de autopeças-se díz apto a· ~~-aj-udar·a-indústria-aUto
mobilística a dobrar a atual produ!;ão ó.e carros novos em cinco anos, bastando que haja
um planejamento sério e niei'cad(l."
Registia-se, ainda, que o Segmt:nt..) de autopeçàs pode dobrar, em cinco anos, o volume das suas exportações ~esde c1uê "o País
volte a conviver com a prática de tlma política
cambial saudável". Portanto, se não há estrangulamento na produção de _:r..utopeças, a
falta de componentes nas montadoras, que
já gerou a perda de produção de 92.000 veículos e mantém 26.000 unidadesi·nacabadas nos
pátios, deve ser decorrente do. preço.
2. Dos Preços
Tanto o Presidente da A nfavea como o
Presidente do Sindipeças rec.lamaram da de-

fasagem de preços nos setores produtivos que
representam.
Segundo o Presidente do Sindipeças, a defasagem no seton:le autopeças é de 23% No
setor automotivo, a defasagem seria de
10,4%, de acordo com os dados fornecidos
pelo Presidente da Anfavea.
No entanto, segundo o Secretário da Seap,
os preços dos veículos, quando o Plano Verão
foi implementado, __ estavam alinhados, não
existia nenhuma defasagem de preços. Transcreveremos, abaixo, as declarações do Secretário:
"No caso específico do Plano Verão,
nós demos um reajuste no dia 12 e repassamos, era a época da planilha da Anfavea, c;:: acertamos todos os reajustes ... "
Posteriormente, devido a questões conceituaiS;- surge o problema da antecipação de
custos, ou seja, os custos são levantados nurria determinada data e os reajustes de preços
são dados em outra. Esse problema gera
giande dj~cussão. A Seap não admite antecipar cus~o~_._atitude que considero correta.
Eiiiim,-- de acordO com o SeCretário da
Seap, não há defasagens de preços.
Convém transcrever ·as declarações .do Dr.
Edgard de Abreu Cardoso a respeito do assunto:
"E ac_r_e_s_centarfa rriaís, quando se
acertou, na Câmara Setorial, no dia 30
de outubro, os reajustes e preço, era exatamente em cima da estrutura de custos .._._''__ _
Realmente. a indústria automobilística ha·
via conseguido na reunião da Câmara Setorial, além dos 90% do IPC mais 15 a 19%
de acréscimo referente ao modelo de 1990,
o que, com qualquer dos acréscimos adicionais, supera em muito a inflação registrada
no período.
DéSta-~fon:ila, conclui-se que- os preços,
primeira vista defasados, se encontram ajustadoS.
Na realidade. os preços devem estar acíma
das taxas inflacionárias devido à chamada
"maquiagem" do produto. São pequenas modificações introduzidas para lançar carros comemorativos .com preços _acima da tab_ela, ou
mesmo troca de motores em carro de série
jUSüfiCar--o
Tudo isso para não se falar no cancelamenta da produção de determinado veículo
e lançamento de um outro cum fantásticas
"inovações" tecnológicas e preços, também,
fantasticamente altos.

p-ara

aumento -de -preços--etc:-------

l'ortanto, chego à conclusão de que a questão do desabastecimento é outra_.
3. Da OligoPOliZação dos Setores
Dos depoimentos prestados a esta Comissão, chega-Se à tristeconstataÇâo de que tanto
o setor automobilístíco quanto o de autopeças
são oligopolizados.
Num passado próximo, a indústria automobilística chegou a dominar o mercado de autopesas de uma forma oligopsónica.
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A quebra desse oligopsónio pela indústria
de autopeças acabou invertendo a situação.
Hoje, é a indústria automobilística que depende do setor de autopeças.
As dificuldades surgem exatamente aí.
Quando uma única fábrica de freios pode
paralisar todo um setor produtivo, chega-se
à conclusão de que a liberdade de mercado
se torna imperiosa. ·
Num mercado oligopolista e, em alguns casos, monopolista, pode-se, como bem frisou
o Secretário da Seap, manter os lucros, -mesmo reduzindo a produção.
Dessa fOi"ma, a escassez não é devida à
determinação, pelo governo, de preços inaceitáveiS, ·mas a outras razões.
Essas razões vieram a público após a instalação desta CPI.
Os fornecedores de peças, na realidade,
reivindicam junto às montadoras a diminuição do prazo de pagamento de 30 dias para
15 dias, como forma de contornar problemas
relativos a defasagens de preços.
As defasagens de preços, no caso, se relacionam a acertos que devem ser feitos entre
as montadoras e os fornecedores de autopeças. Situação que só pode ocorrer num mercado oligopolizado e que se torna ainda mais
imperfeita com uma excessiva intervenção do
governo no processo, seja determinando preços, seja criando obstáculos à implantação
de novas indústrias de autopeças e automobilísticos no País.
A maior alegação das indústrias de auto·
peças para a redução do prazo de pagamento
é a de que as montadoras vendem os veículos
que produzem as suas concessionárias mediante pagamento à vista.
-A quest-ão passa a ser de custos financeiros.
Quem vai arcar com o ônus do financiamento
das vendas? QuantO tempo as montadoras
aguentarão manter veículos inacabados nos
pátios?
A forma de pressão é simples: 5 empresas
de autopeças podem, literalmente, parar a
produção de autoveículos; basta suspender
o fornecimento de peças à indústria automo~
bilística.
Portanto, mesmo havendo uma fiscalização da Sunab nos pátios das montadoras para
verificar se os veículos estão prontos e estocados ou se as unidades estão incompletas, como foi sugerido nesta CPI, essa fiscalização
não trilrá Solução para o desabastecimentÕ.
Ô inlpaSse entre êâbricantes de autOpeças
e montadoras deverá continuar, gerando custos crescentes aos consumidores.

4. Da Liberdade de Mercado
Parece haver unanimidade de opin-ião, por
parte dO setor priVado e da Seap, quanto à
liberdade de mercado.
As declarações do Presidente da Anfavea
são plenamente favoráveis ã importação de
veículos e de componentes e mesmo à instalação de novas unidades produtoras no Pafs.
O Secretário da Seap, apesar de pronpnciar-se fãVóravelmente quanto ã liberdade de
mercado, colocou algumas dificuldades quanto à consecução de tal objetivo. Lembrou
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que não foi possível haver acordo entre as
partes interessadas do Brasil e da Argentina
para a abertura dos dois mercados_ as suas
respectivas indústrias automobilfstic3s e de
autopeças.
A abertura de mercado não implica acordo
entre países. Implica redução de barreiras alfandegárias, eliminação de dispositivos legais
que impedem a implantação de novas indús·
trias no país, elimmação do protecionismo,
entre outras medidas que devem ser tomadas
para integrar a economia brasileira no concerto da economia internacional.
A abertura de mercado, tanto solicitada

pela população, quanto pelo próprio setor
automobilístico, eliminaria a necessidade de
controle de preços por parte do Estado, que
poderia, assim, se dedicar à defesa do consumidor através de uma fiscalização mais acurada da qualidade dos bens produzidos no País
(segurança, economia, poluição, etc).
S. Das Considerações Finais e das Recomendações
Dcpreende-se_de tudo o que aqui foi expos·
to que a indústria automobilfstica passa real·
mente por uma séria crise. Todavia, esta crise
não é devida somente ao controle de preços
que é efetuado pelo Governo, mas, também,
às imperfeiçóes que o mercado apresenta.
Assim, considerando, principalmente,
que:
a) o controle de preços tem trazido proble·
mas tanto ao setor automobilístico quanto
ao seto r de autopeças;
b) a equalização preços/~ustos acertados
para resolver as defasagens acarretadas pelas
medidas económicas governamentais visando
o combate à inflação, são.~peradas no decor~
rer do processo 'de entendimento ·devido a
questões conceituais;
c) é impossfvel se chegar a um acordo metodológico a respeito de custos futuros entre
os órgãos contrOladores -de preço e os fabricantes;
d) o mercado se apresenta extremamente
oligopolizado, tanto no segmento automoti·
vo, quanto no de autopeças;
e) a oligopolização tem prejudicado um
entendimento mais efetivo entre os setores
'automobilístico e de autopeças;
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f) a instalação de novas indústrias medianO os preços não representam o principal
te compromisso de produzir, no País, veículos
problema para quebra no fornecimento de
tecnologicamente avançados e que possam
peças;
competir no mercado inte_rnacional, sem be·
g) a discussão principal entre a Anfavea
nefícios fiscais.
e o Sindipeças gira em tomo de prazo de
É o parecer.
faturamento;
·
Sala das Comissões, 5 de dezembro d_e
h) o consumidor brasileiro não pode conti·
1989. - Senador Leopoldo Peres, Seri3.dor
nuar a sofrer as conseqüências dessa disputa
Gomes Cai-V81ho, Senador Francisco Rollem~
entre os setores automobilísticos e de auto~
peças;
.
. Derg, Senador DivaIdo Suruagy, Senador Sil~
vio Name, SenadOr Roberto Campos.
i) a intervenção governamental tem-se
mostrado inócua e prejudicial aos interesses
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollem.
naCionais, aà continuar desenvolvendo uma
berg) -Em discussão o parecer do Sr. Relapolítícaque só favorece o surg!mento de ''cartórios", industriais-;
tor, Senador Gomes Carvalho. -(Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ro·
j) a câmara setorial automobilística não foi
berto Campo~.
capaz de resolver o problema existente entre
as mo-ntadoras e o sçtor de autopeças.
O SR. ROBERTO CAMPOS -Sr. Presi·
dente, as recomendações são excelentes, mas
RecoÍnendamos:
talvez um pouco tímidas. Reconhecido o fato
a) ~remesSa de- cópia desse rel~t?rio .e de·
de que o controle de preços é um elerÍlento
mais peças que o instruem ao Mrmsténo da
de perturbação, dever-se-ia pura e simplesFazenda-, para que este o encaminhe à Secremente recomendar a abolição dos controles
taria ele Assuntos Econõmicos, para apurar
de preços sem a maior análise. Proporia um
as-~r~spÕrtSabilidades das montadoras e dos
item adicional que especificamente recomen·
fornecedQ.n:S de autopeças; pela falta de acer- dasse ao Governo a abolição dos controles
to entre esses segmentos industriais;
de preços.

b)_ a renle"i&ã de cópia desse relatório e demais peças que o instru-em ao Ministério do
Desenvolvimento e da Indústria e Comérci6,
para que reveja. a política industrial para o
setor;
c) a remessa de cópia desse relatório e de·
mai!!- peças que o instruem à Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
para que esta. juntamente com o~ demais MinistérioS -da área económica, possam modificar a atllal política de proteção de mercado,
de modo a permitir a instalação de novas
indústrias produtoras de automóveis e de autopeças e autorizar a produção de automóveis
às indús~rias __produtoras de outros veículos
já instaladas.
d) a abertura do mercado nacional para
a aquisição de veículos e peças produzidas
no exterior, a fim de restabelecer o equilíbrio
do mercado setoríal;
e) a não concessão de favores fiscais de
qualquer ordem que possam onerar o Tesouro Nacional e o contribuinte;

O SR. RELATOR (Gomes Carvalho)Prezado Senador Roberto Campos, nas nos·
sas considerações de todo o parecer, V. E r,
lamentavelmente, por compromissos outros,
chegou depois, nós já consideramos a questão_. A questão é da maior relevância e nós
só entendemos a abertura de mercado com
total liberdade de preços, liberdade de mercado, e ao Governo, evidentemente, só competiria uma fiscalização quando do abuso do
poder económico ou coisa parecida. De forma que a propositura de V. EX!' é das mais
justas que faz, evidentemente, e que é o pen·
sarnento do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores que o aprgvam queiram
permanecer sentados. (Pausa)Ap,rovado o parecer do Senador Gomes
Carvalho.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada
a reunião.
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 11, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Goiás a emitir e colocar no mercado, através de
ofertas públicas, 4.000.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás (LFT-G{)); ·
Art. 1• É o. Govim\o do Estado de Goiás autorizado, nos termos do art. 9• da Re&olução n'
94, de 15 de dezembro de 1989, do Se-riado Feclerai, a emitir e colocar no mercado, através de ofertas
públicas, 4.000.000.000 Letras Finanéeiias dÓ-Tesourado Estado de Goiás (LFT-GO), na modalidade
nominativa-transferível, com rendimento igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional, no prazo .
de até um mil, quatrocentos e sessenta dias, no valor n?minal de Cr$ 1,00 (um cruzeiro), e cujos: recu'rsóS · ·
advindos de tal emissão serão Utilizados na rolagem de suas dívidas fundada e flutuante.
Art. 2• Esta: Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de março de 1990. - Senador NelSon Carneiro, Presidente.
Faço saber ·que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro·, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLlJ~ÃO N• 12, DE l990

Suspende, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em
ac6rdão de 5 de março de 1986, a execução do parágrafo único do art. 45 da Lei 'Orgjinica
da Magistratura Nacional (Lei Complementar n• 35/79), nos termos do que dispõe o art. 52,
inciso X, da Constituição
Artigo único. Ficá suspensa; de acoi-d~ com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, .
em acórdão de 5 de março de 1986, a execução do parágrafo único do art. 45 da Lei Orgânica da Magistratura
Nacional (Lei Complementar n• 35/79), nos termos do que dispõe o art. 52, inciso X, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 26 de março de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

1008 _ Terça-feira 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1990

EXPEDIENTE
CENTIIO GIIAFICO 00 UNADO FEDEIUIL
~OOCONGIIEUO NACIONAL
Impresso sob • responub•liâde da MeA do Sen•do Federal

PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
. CESAR AUGUSTO JOSt DE SOUZA
biretor Administrativo
LUIZ-CARLOS DE BASTOS
Diretor lndu.:rial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Dlretor Adjunto

ASSINATURAS
Semestral ....

n

. . . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~···: ··;:;::::.NCz$ 17,04
..

Exemplar Avulso ................................................ NCz$ 0,11
T~ragem:

2.200exemplares.

SUMÁRIO
1- ATA DA 26• SESSÃO, EM 26 DE
MARÇO DE 1990
1.1- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

1.2.6 - Requerimento
....:... N9 61/90, de autoria do Sr. Senador
João Menezes, solicitando ao Sr. Ministro
da Educação informações que menciona.

1.2.1 - Pareceres

1.2.7-:-- Comu_nicªçáo

-:....:...Do ~r. Senador Hugo Napoleão, que

Referentes às seguintes matérias:

-=··

-Projeto de L_ei do Senado n9 263/89

se ausentaria do País no período de 24
~e fevereiro a 3 de março do corrente
ano..
·

que "dispõe sobre a fixação de datas co:
memorativas de alta significação para os
segmentos étnicos nacionais; e dá outras

providências••.
-Projeto de Lei da Câmara n9 79/89,
que "institui normas procedimentais para
os processos-que especifica, per-ante o Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal".

1.2.2- Comunicação da Presidência
-Prazo para apresentaçáo de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n~ 79/89.
1.2.3 -· Ofício

- N9 3/90, do Presidente da Comissão
de Educação, comunicando a aprovação
do Projeto de Lei do Senado n9 263/89,
que "dispõe sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os
segmentos _étnicos nacionaís, e dá outras
providências".
1.2.4 - Comunicação da Presidência
-Abertura de prazo para interposição
de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto _de Lei do
Senado n~ 263/89, seja apreciado pelo Plenário.
----- -- - -1.2.5 ....,.. Comunicação da Liderança do
PFL
-Referente à indicação dos Srs. Senadores José Agripino Maia, João Lobo e
João Menezes como Vice_-Líderes do Partido.

1.2.8 -Discursos do Expediente

SENADOR JUTAHY MAGA·
LHÃES -:-Invasão do jornal A Folha de
S. Paulo, pela Polícia Fedúal. Proposta
do Congresso Nacional ão Planá Brasil
Novo.

SENADOR JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA, como Líder- Comentários sobre o pronunciamento do Senador JUtahy
Magalhães.

SENADOR JORGEBOltNHAUSEN
-Carta encàffiinhada ao Jornal do Brasil
protestando contra ilações ofensivas a sUa
pessoa, contidas em artigo daquele jornal,
edição de hoje, intitulado "Medo das urnas abranda políticos", subtítulo "Traição".
SR. PRESIDENTE -Reparo a notícia do Correio Braziliense, de 23 do corr~p.te, de que estariam havendo obstáculos à apresentação de emendas ao plano
eoonómico do Governo Fernando_Collor.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n~ 103, de
1989, de autoria do Senador Roberto
Campos;- que estabelece medidas de flexibilização do mercado de trabalho, para
evitar desemprego. Discussão encerrada,
-apôs parecere-s-das comissões competentes, tendo usado da palavra os Srs. Jarbas
Passarinho e Maurício Corrêa, ficando a
votação adi_ada _nos. t~.Z:I}!_O_! r~;[i!U~n.t~s.:.
Projeto de Lei do DF n" 12, de 1990-,
de_ inicJatbla _d._o _Governador do Distrito

Federal, que dispõe sobre a reversão de
servidor para o cargo de Professor da carreira Magistério Público do Distrito Federal e dá outras providências.
Discussão enCerrada após parecer favorável da comissão competente, fica:ildo a
votação adiada nos termos regimentais.
PrOjeto de Resolução n9 4, de 199Õ
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Ec9nóm_icos como conclusão de seu Parecer tr' 15, de 1990), que autoriza a Prefeitura Municipal de Muriaé, Estado de Minas Gerais, a -elevar em NCz$
3.820:371,00 (três milhões, oitocentos e
vinte mil, trezentos e setenta e um cruzados novos) o montante de sua dívida consoli~ada_. D~scussão ençerrada, ficando a
votação adiada nos termos regimentais.

1.3.1 :....:t)iscllrSOs aPós a Ordem âo ma
SENADOR MÁRIO MAIA- Defesa
das liberdades democráticas. Artigo da
Folha de ~- Paulo, edição de hoje, sob
o títulO- ''E preciso resistir, em protesto
contra a invasão polic1al daquele matutino".

SENADOR MAURO BENEVIDES
- Homeriagem de pesar peio falecimento
de Dom Timóteo Nemésio Cordeiro_, Bispo Diocesano de Tianguá.

1.3.2- Comunicação da Presidência
-Término do prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução n9

12/9().
1.3.3 -- Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO.
2- MESA DIRETORA
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE

PARTIDOS

4- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES
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Sessão, em 26 de março de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Nabor Júnior
ÀS14HOOASE30MJNUTOS,ACHAM- - lareS dos pro&ra"'mas das instituições culturais
do Poder Público ou por ele mantidas, bem
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
como dos sistemas de ensino público e priva- Nabor Júnior- Leopoldo Peres- João do, integrando os seus Currfculos.
Menezes - Jarbas Passarinho -João CasNa comemoração das datas estipuladas,
telo - Alexandre Costa - Edíson Lobão

ral, onde as especifi~idades_ étnicas -e regionais possibilitam a coexistência em nosso amplo território, das mais variadas visões do
mundo e seus respectivos valores.
Por tudo isso, hoje, não nos é dado admitir
a elaboração d_e um projeto de lei onde a
sociedade, em seus diferentes Seginentos étnicos, nãO- sejã. -considerada como seu úriico
e legítimo sUjeito. É, pois, por tal razão, que
referendamos a idéia básica de que as políticas públicas devem tratar dessa diversidade,
abrindo espaço para as especificidades referidas.
É sempre oportuno lembrar que, quando
deixamos o patamar confortável das referências culturais ''reconhecidas" pela classe dominante, a questão se toma· bem mais complexa. É no momento de se dar voz às peculiaridades de grupos marginalizados pela história oficial- de modo que estas classes desprivilegiadas possam dar conhecimentos ãs elites
dominantes de seu específico sistema de valores - que o Poder Público cumpre o se.u
mais nobre papel: o de compatibilizar as políticas públicas com esse quadro de indiscutível
diversidade.
Nesse sentido, recomendamos, a título de·
contribuição, que esta Casa promova o debate com a soc;ied<Jde civil, o mais amplo possf-'
vel, sempre que estiver em causa tema· de"
tão grande relevo e que atinja todos os segmentos de nossa socíedade plural, como
aquele de que trata o presente projeto de
lei.
- ·
Pelo exposto, e considerando a sua constitucionalidade, pronunciamo-nos favoravelmente ao Projeto de Lei do Senado n 9 263,

deverão ser observados princípios gerais que
resguardam, prioritariamente, o caráter emiRaimundo Lira- Ney Mar!inhão_~ Lo_privat nentemente educativo e cultural das comeBaptiSta- J utahy Magalhães- José lgnácio morações aludidas e a compreensão sócio-ao-·
Ferreira- Gerson Cama ta- João Calmon tropológica e hístórica dos eventos, para que
-Afonso Atinas- Mário Covas- Pompeu sejam consíderados, de modo imparcial, os
de Sousa- Maurício Corrêa- Meira Filho diferentes grupos étnicos que- constituem a
nacionalidade. Fica igualmente claro, no inci~
- Márcio Lacerda- Mendes Canale -1 orso Y; do Art. 3~, o f:!Obre intento de repudiar
ge Bornhausen - José Paulo Biso! - José
-qualquer laivo de preconceito e discriminaFogaça
-ção que, porventura, possa emergir dessas
0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) práticas.
- A lista de presença acusa o compareciA presença comunitária e sua motivação.
mento de 28 Srs. Senadores. Havendo núme- c(vico_:Social são também garantidas, asseguro regimental, declaro aberta a sessão.
rand9·S_e o seu papel de planejadora e realizaSob a proteção de Deus, iniciamos nossos _dora dos eventos e propiciando-se uma estreitrabalhos.
ta ihtegtação entre os segmentos enyolvidos.
O Sr: 1\' Secretário procederá à lelturã do
O. Projeto prevê, igualmente, a abertura
Expediente.
de espaços, nd bojo dos referidos eventos,·
para a viabilizaçâo de análises da atuat situaÉ Hdo o seguinte
ção jurídica e para a discussão de temas de
EXPEDIENTE
interesses. e~p~cífico dos diversos segmentos
étnicos, particularmente aqueles que se refiPARECERES
ram aos direitos e garantias estabelecidos no
PARECER N• 56, DE 1990
texto constitucional, bem_como à legislação
Da Comi&São de Educação, sobre o complementar que se- fizer pertinente em ca·
Projeto de Lei do Senado n• 263, de 1989, da caso.
Alude, ainda, o Projeto, à inclusão da.:; coque dispõe sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os seg- memorações das datas estabeleci4as no rol
mentos étnicos nacionais e dá outras pro· das atividades culturais,_ o que t9rna_os investimentos em seU favor passíveis de serem bevidências.
neficiados pela Ld 7.505, de 2 de julho de
Relator: Senador Meira FUbo
~~~~
~·
.
..
19S6 (Lei Sarney).
Sala das Comissões, 21 de março de 1990.
O presente Projeto de Lei, que regulamen- _. Informe-se, outrossim, que o Projeto em
ta o § 2" do Art. 215 da Constituição -Federal, tela não recebeu emendas no prazo regimen- - -Senador João Calmou, Presidente -Senador Meira Filho, Relator --senador Cid Satrata do estabelecimento das datas de alta ta(.
bóia Carvalho - Senador Afoitso SanCho significação para os diferentes segmentos étPrelimitiarmente,-gostaríamos de salientar
Senador Jorge Bornhausen - Senador Wilnicos_nacionais, a serem cOmemorados com que em boa hora apresenta-se ness,a CasaLeson Martins - Senador Antônio Luiz Maya
eventos próprios, definidos pelo Poder Públi- gislativa a regulamentação de um_ artigo tão
- Senador Francisco Rollemberg- Senador
co em colaboração com a sociedade.
fundamental Qa Constituição Federal, o de
Márcio Lacerda - Senador Hugo Napoleão
Os calendários anuais relativos às princi- ·n~ 'il.S·,·parti~·i.tlarriiente no que se refere ao
- Senador João Menezes - Senador Maur*
pais datas serão elaborados a partir da especi- seu § 2~. q,ue trata do próprio esteio do con·
ficidade étnica de cada comunidade das dife- ceita de nação. Com efeito, nossa cultura se _icio Corrêa :.... Senador Aiuizlo- Bezerra.
rentes regiões do Pafs, considerando-se como _caracteriza, antes de tudo, por sua "unidadePARECER N 9 57, DE 1990
nacionais o "Dia do Índio" (19 de abril); o plural", onde convivem, de modo criativo,
"Descobrimento do Brasil (22 de abril); as mais expressivas contradições, caldeadas
Da COmissão de Constituição, Justiça
"Abolição da Escravatura" (13_ de maio); ,. pelos diferentes s_egmentos étnicos que a
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
"Morte de Zumbi, Rei dos Palmares" (20 constituem.
Câmara n~ 7_9, de 1989, que "institui norde novembro); "'Dia Nacional do Folclore"
mas pro.cfdimentais para os processos
Constatar a existência dessas diferenças,
(22 de agosto). Outras datas, de significado da sua marcada diversidade, não significa,
que especifica, perante o Superior Tribuparticular para uma comunidade específica, em absolu~9, se desconhecer o processo culnal de Justiça e do Supremo Tribunal
poderão ser incluídas no calendário proposto, tural em dinâmica, processo onde convivem
Federal".
conforme o disposto no iniciso II do Art.
todas essas diferenças, e que é, ele mesmo,
Relator: Se~dor Maurício Corrêfa
3" do projeto em causa.
· conformad~r do perfil da nacionalidade. AnÉ submetido â corrsideração deste órgão
Propõe, ainda, a presente Proposição a in~· tes, ao contrário, reforça a tese, hoje tida
clusão das datas referidas nas ativid*s regu- ... como inconteste, de que somos um País plutécnico do Senado Federal o Projeto de Lei
-

Chagas Rodrigues -

Carlos Alberto -

Afonso Sancho -

Marcondes Gadelha -
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da Câmara n~' 79, ·de 1989, que ''institui normas procedimentais para os processos que
especifica, perante o Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal".
O projeto sob apreciação busca fixar as
normas a serem seguidas no processo e julgamento da ação penal originária, da reclamação, da intervenção federal, da sus{Jensão de
segurança, do recurso extraordinário, dos re-

cursos ordinários em habeas corpus e em
mandado de segurança. São aplicadas, outrossim, a·s normas processuais gerais vigentes ao habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, à ação rescis6rici, aos conflitos de competência, de jurisdição e de atribuições, à revisão criminal e ao mandado de
segurança.
No que tange ao habeas data e ao mandado
de injunção, o projeto determina a observância, nesses processos, das normas vigentes
relativas ao mandado de segurança.
:É fixada, ainda, norma respeitante às causas em que forem partes Estado estrangeiro
ou organismo internacional, de um lado e,
de outro, município ou pessoa domiciliada
ou residente no Brasii.
Nas "dispo~ições gerais", o projeto estipula norma acerca das atribuições do relator,
no Supremo Tribunal Federal e no Superior
Tribunal de Justiça, no caso de_ recurso ou
pedido que haja perdido seu objeto ou recurso manifestamente intempestivo, incabível
ou improcedente ou, ainda, que contrariar,
nas questões de direito, Súmula do respectivo
Tribunal. Cuida, por outro lado, do agravo
contra tais decisões, assim como contra decisões de Seçáo, Turma, do órgão especial ou
do Presidente do tribunal que causar gravame
à parte.
Busca o projeto também estatuir norma
geral acerca da substituição de Ministro do
Superior Tribunal de Justiça. O substituto
será Juiz de Tribunal Regional Federal ou
Desembargador, convocado pelo voto da
maiorii absoluta do Superior Tribunal de Justiça, em caso de afastamento ou vaga de Ministro por prazo superior a trinta dias.
São propostas, por fim, alterações no Código d.e Processo Civil de 1973, para adaptá-lo
à instituição pela Ca:rta CohSlitLiciófial de
1988 do recurso especial.
É o relatório.
Voto do Relator

Cumpre logo Ob!loervar que a presente proposição, emendada na Casa de origem, guar~
da, ainda assim, fidelídade com proposta remetida ao Poder Legislativo pelo extinto e
sempre e&!égio 'Tribunal Federal de Recur-

sos.
Tanto isso é ve-rdade que o: Regimento ln~
temo do Superior Tiibunal de Justiça- Tribunal criado pelo legislador constituinte de
1988 e que incorpciráti as'atribuiçOes do TFR,
além de receber outras mais --já contém,
com exceções relevantes e com-alterações mínimas, as normas procedimentais do Projeto
de Lei sob exame. Vale destacar quais são
as exceções aludidas.

A primeira exceção refere-se ao mandado
de injunção e aõ habeas data. O art. 216 do
Regimento Interno do STJ dispõe que, no
mandado de injunção e no habeas data serão
observadas as normas da "legislação de regência". Comq norma transitória, até a aprovação da "legislação de regência", determina
a aplicação, no que couber, do Código de
Processo Civil e da Lei n 9 1.533/51, que dispõe
sobre o mandado de segurança. O Projeto
de Lei da Câmara no 79/89, ilo -que toca ao
babeasdata e ao m_!indado de injunção, optou
por fixar norma ti--ansitória- dete~miilando a
aplicação da legislação relativa ao mandado
de segurança, em caráter exclusivo, até a edição de legislação específica. A solução encontrada se coaduna com as decisões mais recentes do Superior Tribunal d_e _Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que_já estão processando o habeas data e o mandado de injunção
e os julgando segundo as normas atinentes
ao mandado de segurança. Tal não exclui,
a tóda evidência, a aplicação de normas pertinentes do Código de Processo Civil, sem as
quais não poderiam aqueles recursos ser processados.
A segunda exceção e, em verdade, a única
efetivamente relevante, diz respeito ao recurso especial. Sem desejar reduzir o merecimento da prt)pOsição sob exame, é bem de
ver que su.ã porção realmente inadiável cOnsiste nas disposições que Contém acerca do
recurso especial e as alterações no Código
de Processo Civil, para adaptá-lo a esse novo
recurso que ganhou existência com a Constituição de 1988.
O Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, em seus arts. 255 a 257, cuida
-do Recurso Especial. O art. 255 estipula- que
o recucso·serâ-ínterposlo na forina e no prazo
est<i.bdecido na legislação processual vigente
e será recebido no efeito devolutivo. O Parágrafo Único do art. 255 regulamenta a forma
de demonstração da divergência entre a decisão reCOrrida e a de ·outros tribunais ou do
STJ (CF art. 105, iii, c). O art. 256 determina
que, distribuído o recurso, o relator, após
vista, se necessário, ao Ministerio Público,
pedirá dia para julgamento, sem prejuízo das
atribuiÇõ6S-áo-art. 34, Parágrafo Único, também do_ R~gimento <:Jaquele Tribunal. Este
parágrafo faculta ao relator arquivar ou negar
seguimento a pedido ou recurso manifestamente incabívef ou tnteiilpesdvo, ori que contrarie súmula do tribunal, ou quando evidente a incompetência deste. O art. 257, à sua
vez, determina que, no julgamento do recur·
so especial, a Turma decidirá, preliminarmente, se o recurso--é cabível. Se decidir pela
negativa, dele não conhecerá. Se conhecido,
o julgará, aplicando o direito à eSpécie.
Diante das normas regimentais do STJ,
criou-se grande expectativa nos meios jurídicos, no tOcante à regulamentação do recurso
especial pelo Congressõ Nacional.
Uma questão transcendental diz respeito
ao efeito que teria o recurso especial na regulamentação. Como se viu, o STJ, em seu Regimento Interno, optou pelo recebimento do
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recurso especial unicamente no efeito de-Volutivo. Esse também é o caminho escolhido no
Projeto de Lei da Câmara n 9 79/89. O § 29
do art. 27 do projeto prevê que "os recursos
extraordinários e especial serão recebidos no
efeito devolutivo''. Poi seu turno, a nova redação do art. 497 do CPC, que o art. 42 do
projeto quer dar, prevê que o ''recurso extraordinário e o recurso especial não ímpedem a execução da sentença".
Alguns juristas__ defendem a tese de que
o_recurso especial deve ser também recebido
no efeito suspensivo, e proPOem a inclusão
-de tal preceito na reglllalnentação pelo Congresso Nacional. A razão para o duplo efeito
residiria no fato de que o recurso especial
enseja a reapreciação das questões de direito
posta<; na apelação e examinadas pela "segunda instância". Por isso, o recorrente deveria poder interpor o recurso especial sem ter
de se sujeitar a sofrer a execução provisória
da sentença.
Vale notar, entretanto, que a tese referida
equivaleria à efetiva criação de uma "terceira
instância'', ainda em nível infraconstitucional. Dois resultados indesejáveis seriam produzidos: primeiramente, o retardamento em
nível paroxística dos feitos, especialmente
daqueles que hoje são ajuizados na Justiça
Comum; em segundo lugar, e paralelamente
ao primeiro resultado, ocorreria a virtual inviabilização do Superior Tribunal de Justiça,
porquanto este, a par de funcionar como instância infraconstitucional máxima para os feitos _da União, passaria a receber uma quantidade elevadíssima de recursos especiais meramente procrastinatórios, provenientes de
todos os Tribunais de Justiça da Federação.
É, portanto, inteiramente desaconselhável
que se c:_onfira o efeito suspensivo ao recurso
especial. Desse modo, nada temos a opor
ao caminho seguido, nesse particular, pelo
Projeto de Lei da Câmara o? 79, de 1989.
No que tange ao juízo de admissibilidade
dos recursos extraordinário e especial, o Projeto manteve as disposições vigentes de conferi-lo ao Presidente do Tribunal recorrido.
Houve inovação no tocante ao prazo para
impugnação ora em vigor. O art. 543, do Código de Processo Civil, dispõe, com respeito
ao recurs-o--extraordinário, que «recebida a
petição pela secretaria do tribunal e aí pretocolada, intimar-se~á o recorrido, abrindo-selhe vista, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para
impugnar o cabimento do recurso".
O projeto sob exame, dispondo sobre os
recursos extraordináriO e -espedal, estipula,
em seu art. 27, "que o prazo recóh'ido terá
15 '(quinze) dias para oferecer contra-razões,
após intimado para tanto.

Ao invés de introduzir tal alteração no C.P.
C., como o fez com alguns- dispositivos, o
Projeto opta pela simples revogação do art.
543 acima citado (CF. art. 44 do Projeto).
A elevação do prazo para impugnação dos
recursos extraordinário e especial, de cinco
para quinze dias, somente pode ser explícada
pela revogação do§ 3? do art. 543 do_C,P.C.,
que determina a subida_ d_o recurso, "apre-
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sentadas ou não as razões" e ''devidamente
preparados". Ê perfeitamente lícito supor
que os recursos extraordinário e especial serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça
e ao Supremo Tribunal Federal independentemente de preparo, pois além do parágrafo
citado, o art. 44 do Projeto revoga expressamente o art. 545 do C.P.C. que, em seucajJut
fixa prazo e condições para o pagamento das
custas e despesas de remessa e retorno dos
autos. Com a revOgaçãO Oe tã.is dispositivos,
carece de qualquer respaldo legal a cobrança

de custas em tais recursos, caso venha o presente Projeto de Lei a se transformar em norma jurídica. Isso representará, evidfmtemente, ganho de tempo na tramitação dos recursos e escassa perda de receita, em face do
montante em regra reduzido das custas cobradas para acesso aos tribunais superiores.
Poderia suscitar alguma dúvida a revogação do parágrafo único do art. 545, do C.P.
C., também relativo ao recurso extraordinário, efetuada pelo art. 44 do Projeto. Tal dispositfVo faculta- ãO recorrido "requerer carta
de sentença para execução do acórdão recorrido, quando for o caso, incluindo-se as despesas com extração da carta na conta de custas do recurso extraordinário a .sere-m -pagas
pelo recorrente".
Ocorre que, como se vl.ú~ o Projeto, nb
§ 29 do art. 27 ,_confere efe"itO apenas devolutivo aos recursos extraordinário e especial.
Para reforçar essa disposição, a rédação do
art. 497 do C.P.C: que o art. 42" do Projeto
quer dar, é expressa ao dispor que "o recurso
extraordinário e o recurso especial não impedem a execução da sentença". Inexiste, portanto, qualquer dúvida de que, na pendência
de recurso extraordinário, ou de recurso especial, ou de ambos, é facultado ao recorrido
executar provisoriamenfe a sentença, apoiando-se, para tanto, nas _di_s~siçóes dos arts.
587 a· 590 do C.P .C., que regulam a execução
provisõria.
As disposições do art. 27 do Projeto respeitantes à remessa do recurs-o es-pecial, após
julgada a matéria- infr:aconstitucíõôal pelo
STJ, para julgamento da matéria Cõnst1lucional pelo Supremo Tribunal Federal deverão merec-er acompanhamento detido, para
que_se possa aquilatar se o recurso especial
está servindo ao objetivo revisional previstO
pelo legislador constituinte ou se_ está preponderantemente servindo a fins protelatórios.
Os parágrafos 4~ a 6~ do Prci.ieto já contêm
norma que prevê a prejudicialidade do extraordinário, qu_er por decisão proferida no
julgamento do recurso especial, quer por decisão do relator do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Ademais disso, o
art. 38 do Projeto consagra em nível de lei
as normas regimentais que já vêm há muito
vigorando nos tribunais s.uperiores, relativas
à atribuição do relator do recurso de negarlhe seguimento, quando manifestamente intempestivo, incabfvel, improcedente ou
quando contrariar, nas questões predominantemente de direito, súriiula do respectivo tribqnai.

Se tais dispositivos não .forem suficientes
para tolher o indesejável uso do recurso especial com fins protelatórios, incumbirá, ao
Cõngresso Nacional, certamente examinar a
conveniência de aprovar proposta tal como
a -que apresentou o ilustre Deputado Victor
Faccioni, co_m-a seguinte redação: "Verificadas a intempestividade, a inépcia da interposição, o descabimento manifesto ou a litigância de má-fé, deverá o Relator, ou a Turma, no Cível, aplicar contra o recorrente multa, que variará entre 10% e 30% do valor
da causa, atualizado segundo os critérios de
correção da mo-eda vigente à _época da interposição".
É ~do interesse de todos os jurisdicionados
que o Supe-rior Tribunal de Justiça, cujas portas foram abertas pela Constituição para o
reexam.e- de matéria infraconstitucional decidida por tribunais estaduais, não se veja rapidamente abarrotado de feitos pendentes de
julgam"entõ, com prejuízo para a firme, exata, expedita e segura realização da justiça.
O Projeto de Lei da Câmara n~ 79/89, em
seus artigos 36 e 37, refere-se às causas em
que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro
lado, municfpio
pes!loa Go"ffiiciliada- ou residente no País. Nessas causas, dispõe o Projeto, caberá apelação da sentença e agravo
de instrumento das decisões interlocutórias.
Até aqui o Projeto repetiu diSposiÇão com
o mesmo teor, cõ.i:J.tida no art. 539, incisos
I e II do C.P.C. Tais causas, a teor do art.
109, inciso II da ConStitUição, são processadas e julgadas pelos juízes federais.
Inovou_, porém, o Projeto, ao prever que
os citados recursos (apelação e agravo de instrumento) serão interpostos para o Superior
Tribunal de _Justiça. Privia o art. 540 do C.P.
C. e respecfivo pãfágiafo únicO que o Supremo Tribunal Federal seria _sede de apelação
dos recursos interpostos naquelas causas. O
Projeto derroga o art. 540 do C.P.C., ao remeter esses recursos para o STJ.
O ilustre Senador Fernando Henrique Car_d_QS.Q_Qfereceu emenda ao Projeto de Lei da
Câmara ora examinado. Busca a emenda alterar a redação do parágrafo único do art.
23 do Projeto, para incluir na competência
originária do SuperiOr Tribunal de Justiça o
processo e julgamento dos habeas corpus contra decisão de Tribunal sujeito à jurisdição
do STJ, quando o pedido não tiver por fundamento matéria constituciOriai. Na justificação
acostada pelo nobre parlamentar lê-se, em
sínfe"se, que a emenda busca, em última análi·
se, fazer do STJ a Corte para o processamento e julgamento dos babeas corpus que
tragam a debate matéria infraconstitucional,
ao mesmo tempo em que é reservada ao Supremo Tribunal Federal a competência _para
processar e julgar tais recursos, somente
quando matéria cOnstitucional for neles versada. É trazido a debate, igualmente, o receio
de decisões conflitantes entre o Supremo Tribunal Federal, ao julgar habeas corpus origi·
nariamente e o Supeiior Tribunal de Justiça,
ao julgar recurso especial acerca de questão

·ou
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infraconstituciona!. Levanta-se a tese de que
pode mesmo haver supressão de instância,
em prejufzo do réu, com a cassação da com-petênd3. constituciOnal do Superior Tribunal
de Justiça. Tal ocorreria se, negado o_babeas
corpus pelo Supremo Tribunal Federal, não
pudesse o Superior Tribunal de Justiça apreciar recurso especial acerca da mesma matéria.
Não logramos identificar a concretização-,
até aqui, das preocupações que moveram o
ilustre autor da emenda que acabamos de
resumir. Em algumasdecisõe~recentes, o Supremo Tribunal Federal tem recomendado
à presidência do Tribunal Estadual apontado
como coator que não dê seguimento ao recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça_ acerca da mesma questão versada em
habeas corpus denegado pela Suprema Corte.
Ora, tal recomendação, em primeiro lugar,
pode ou não ser seguida pelo órgão do Tribunal estadual. Se o for, cabe ao recorrente
o recurso de agravo de _instrumento contra
a decisão, que será, como determina a lei,
obrigatoriamente processado e remetido para
o Tribunal Superior. De resto, o número de
disposições constitucionais que se dirigem es- pecificamente para a proteção da liberdade
do cidadão, protegida por habeas corpus, não
torna aconselhável, na fase atual de prática
do novo ordenamento _constitUcional. que se
faça distinção como a que quer fazer o nobre
autor da emenda.
Quer-nos parecer que as portas do Supremo Tribunal Federal devem manter-se abertas para todos aqueles que se vejam ameaçados ou que sofram violência ou coação em
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade
ou abuso de poder, nas palavras do legislador
çonstitucional. E isto, _sem prejuízo do normal acesso ã instância recursal conium, ensejada, por exemplo, pelo recurso especial.
Eventuais conflitos de decisões serão facilmente dirimídbs consoante as disposições específicas existentes na legislação vigente.
Eventuais alegaçõe-s dé: ·supresSãO de instância serão, de igual modo, apreciados segundo
a lei, em sede própria para tanto. Por fim,
no que toca à liberdade do cidadão, nenhuma
peia deve ser imposta, a menos que esta não
colida com as normas e princípios que a Constituição ã.briga. E a restrição que se quer impor não se coaduna com o sistema que a Cons-tituição de 1988 adota, caracterizado pelo
-amplo direito de defesa, pelo contraditório,
pelo acesso também amplo aos órgãos da jurisdição, com restrições especfficas, entre as
quais não se inclui a que pretende introduzir
o autor da emenda.
Sintetizando todo o acima exposto, o Projeto de Lei da Câmara n"' 79, de 1989 reúne
regulamentação e alterações de que o Poder
Judiciário, a administração da justiça e os
interesses dos cidadãos necessitam. Sua tramitação e aprovação não encontram nenhum
-obstáculo de origem constitucional ou infraconstitucional. Há, sim,_ aperfeiçoamentps no
tocante â técnica legislativa que poderiam ser
introduzidos, mas nenhum deles, se omitido,
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afetaria o mérito ou os objetivos do Projeto.
Entendemos aconselhável aprovar a proposição com a redação atual, com as correçóes
datilográficas indispensáveis no texto examinado.
Por todo o exposto, somos pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n" 79, de 1989,
bem assim pela rejeição da emenda oferecida
pelo ilustre Senador Fefnando Henrique Cardoso.
Sala da Comissão, 22 de março de 1990.
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente Maurício Corrêa, Relator - Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues - Antônio Lulz
Maya - -Aronso Arinos - Wilson Martins
- Meira Filho - Mauro Benevides - José
Fogaça - João Calmou.

pino Maia, João Lobo e João Menezes para
exetcerem·a-vice-Liderança do PFL nesta
Casa.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os meus protestos de elevada consideração ·e apreço. - Senador Marco Maciel,
Líder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser
I~<!_o pelo Sr. !?-Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 61, DE 1990
De conformidade com o que faculta o art.
50, § 2~ da Constituição Federal e o art. 216,
item I, do Regimento Interno e a fim de instruir o Projeto de Lei do Senado n9 348, de
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
1989, que "dispõe sobre a transformação da
-O Expediente lido vai à publicação.
Escola Técnica Federal de Pernambuco em
Do expediente lido, consta parecer da Co- Centro Federal de Educação Tecnológica",
missão de Constituição, Justiça e Cidadania em tramitação na Comissão de Educação, reque conclui favoravelmente ao Projeto de Lei queiro que seja encaminhado ao Exm9 Sr.
da Câmara n9 79, de 1989, e contrário à emen- Ministro de Estado da Educação o presente
da apresentada perante a Comissão. A maté- expediente para que S. Ex~ preste as seguintes
ria ficará sobre a mesa, durante 5 sessões informações:
ordinárias, para recebimento de emendas,
-Terá algum inconveniente, na área danos termos do art. 277 do Regimento Interno. quela Pasta, a transformação da Escola Téc(Pausa.)
nica Federal de Pernambuco em Centro FeM
Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo deral'de -~duc;_ação _Tecnológica?
Sr. 1Y-Secretárió, -Existe algum impedimento legal para essa transfonriaÇãci? - É lido o seguinte
_ Sala das Sessões, 26 de março de 1990.
COMISSAO DE EDUCAÇAO
- Senador João Menezes.
--(À Comissão Diretora.)
OF/CESF/003/90
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Brasília, 21 de março de 1990
- O requerimento lido será publicado e reSenhor Presidente,
Nos termos do§ 39 do art. 91 do Regimento metido ao -exame da Mesa Diretora.
A Presidência recebeu, em 22 do corrente,
Interno, comunico a V. Ex• que e_sta Comissão aprovou o PLS no 263/89, que "dispõe comunicaçãO do Senádor Hugo Napoleão, de
sobre a fiX:açãó de datas comemorativas de que se ausentaria do País, no período de 24
alta significação pãra os- segmentos étnicos - de feverefró a J ~e matço, em viagem de
nacionais e dá outras providências", em reu- caráte"r pártlcUiar.
O expediente recebido vai ã publicação.
nião de 21-3-90:
E o seguinte o expediente recebi~o
Na oportunidade renovo a V. Ex' meus
protestos de elevada estima e .consideração.
Senador
Nelson Çarnelro
-Senador João Calmon, Presidente.
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
. Comunico· a Vossa Excelência que estarei
-Com referência ao ·expediente que acaba
ausente do País nO período de 24-2 a 3-3,
de ser lido a Presidência comunica ao Plenáatendendo ·compromissos de natureza partirio que, nos termos do art. 91, "§§ 3~ a 6o
cular. Cordialmente S.enador Hugo Napoleão.
do Regimento Interno, abrir-Se-á O prazo de
5 dias para interpOsição de recurso, por um
O SR~ PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
décimo da composição da Casa, para que o
-Há oradores inscritos.
Projeto de Lei do Senado n~ 263, de 1989,
Concedo a palavra ao nobre Senador Juta~
seja apreciado pelo Plenário.
hy Magalhães.
Esgotado esse prazo sem a iritáposição de
O'$R: JUTAHY MAGALHÃES (PSDBrecurso a proposição será--remetida à Câmara
BA. Prommcia o seguinte discurso.) - Sr.
dos Deputados. (Pausa.)
Presidente, Srs. Senadores, inicialmente,
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida
pelo Sr. 1~-secretário.
gostaria de pedir para constar no meu proÉ lida a seguinte
nunciamento e, portanto, ser transcrito nos
Anais da nossa Casa, -o editorial da Folha
Brasília, 21 de março de 1990
de S. Paulo, de 24-3-90, sob o título "A EscaSenhor Presidente,
lada Fascista".
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa ExceNeste momento, desejo prest~r a minha
lência para, na qualidade de Líder do Partido
solidariedade e_manifestar a minha repulsa,
da Frente Liberal - PFL, no Senado Fedea miilha indignação contra o ato de força,
ral, indicar os ilustres Senadores José Agri-
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de prepotência que foi praticado: a invasão
da Folha de S. Paulo.
Fico preocupado quando vejo que nós, brasileiros, perdemos a capacidade de indignação. Atos como esse passam quase quedespercebidos. A própria imprensa, como um
todo, teve uma reação muito tímida_de solidariedade à Folha de S. Paulo neste momento.
Isto nie faz lembrar, e ler aqui, também,
um artigo de ClóVis Rossi, em seu final, em
que ele conta uma historinha de Brecht:
"Um dia, prenderam o meu vizinho,
porque o acusavam de comunista, e eu
fiquei quieto, porque não sou comunista,
depois, prenderam outro vizinho, porque era judeu, e eu fiquei quieto, porque
não sou judeu; depois, o terceiro vizinho, porque era católico, e eu não sou
católico; no quarto dia, vieram me prender, e já não havia ninguém para protestar~"

Vejam v. Ex•S que, neSta escalada que teM
mos sentido nesses últimos dias, a força e
a prepotência ·vêm-se somar aos atos de inConstitucionalidade que somos obrigados a
aceitar, à acatar e a engolir. Preocupa-me
essa incapácidade dá indignação, essa despreocupação com o protesto para tentarmos
cortar, no iníciO-dessa escalada, essa manifestação de prepotência que vem ocorrendo em
nosso País.
E era, Sr. Presidente, baseado nesse tema
que eu ...
O Sr. José Fogaça um aparte?

Permite-me V: Ex~

O SR. JUTAHY MAGALHÃES muito prazer.

Com

O Sr. José Fogaça --V. Ex• está tocando
em um problema que, sem dúvida nenhuma,
é hoje motivo de grande preocupação na sociedade brasileira. O clima que se inStala no
Pais não é dos mais propícios para o desenvolvimento de límpidos e legítimos sentimentos
democráticos. Não creio que esta forma de
tratar os problemas brasileiros, de tratar a
crise, seja adequada ao processo democrático. Não só me solidarizo com a posição assumida por V. Ex• em torno da questão do
jornal Folha de S. Paulo, como aduzo mais
uma perplexidade. Até agora- confesso o Presidente Fernando Collor de Mello não
m~ havia deixado perplexo. Nada do que Sua
Excelência fi:reTa me havia deixado perplexo.
Mas ontem, sim. O Presidente da República
vestia um uniform~ do Exército para uma
visita ao Projeto Calha Norte. Ora, é sabido
que o Presidente da República desempenha
as funções de Comandante S_upremo das Forças Armadas e, mesmo assim, ainda é um
tanto quanto estranha a utilização do uniforme militar. Como COmandante Supremo das
Forças Armadas, ainda caberia, talvez, aceitarmos como plausível o uso do uniforme militar, caso o Presidente estivesse numa operação militar, numa operação de guerra. Mas
não estava. Estava, inclusive, acompanhado
dos filhos e da mulher, e ninguém leva os
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filhos a uma operação militar. Então, nobre
Senador Jutahy Magalhães, fíco aqui a meditar, agora sim, perplexo, sobre que estranha
simbologia está por trás desse tipo de conduta. Não vou tentar fazer uma análise freudiana; meu raciocínio é absolutamente simplista:
há algo bastante perigoso por trás desse tipo
de _comportamento. Quando V. _Ex~ lembra
algu!s episódios que ocorreram recentemente, parece que tudo concorre para que uma

profunda desconfiança esteja nas_c_e_ndo: a de
que, neste País, não estão prosperando, em
nível de poder, os melhores sentimentos democráticqs. Faço esta observação como um
ato de solidariedade às palavras de V. Ex'.,
pelas arbitrariedades que recentemente foram perpretadas contra o jornal Folha de S.
Paulo.
Q SR. JUTAHY MAGALHÃES -Eu
agradeço a V. EX\1., Senador José FÕgaça,
pela manifestação que faz neste inStarite V.
Ex• abordou um problema que realmente nos
deixa perplexo, porque vejo semelhança com
os monarcas que visitam quartéís--e vestem
a farda daquela Arma visitada por eles. É
o Rei da Inglaterra, atualmente a Rainha,
o Príncipe Charles, o Rei da Espanha, sempre
os monarcas. Agorã, um Presidente da República! Francamente, eu ainda não havia visto.
Deslumbrado com a recepção _que teve do
Rei Juan Carlos, na Espanha, talvez Sua Excelência tenha tido a preocupação de imitálo. Não sei até a que c-on'~e-qüêricias a simbologia vai levar.
Veja também V. E;,r que me preocupei
muito com as declarações de Sua Excelência,
quando disse, naquele tom que conhecemos
que as empresas que demitissem seriam fiscalizadas. Ora, fisCalizar é norma geral, do diaa-dia, e não apenas um -ato de chantagem
para prejudicar alguém que, no entendimento de Sua Excelência, não está satisfazendo
seus interesses. OUtros atos, outras formas,
outras leis, outro tipo de legislação permitiriarii-defender o emprego, se a intenção fosse realmente esta. Mas não. É um ato de
força. É um ato da prepotência. Alguém dirá
que sempre busco similitude com ~inha Provínvía-,- mas esses ãres ·â_e dita-dorzinho, da
minha Província já conheço. Felizmente, lá,
os poderes são limitados ao Estado, e espero
que não sejam transferidos para a área nacional, poique seriam muito mais perigosos:
O Sr. Pompeu de Sousa - Permite-me V.
Ex~ um aparte, nobre Senador Jutahy Maga·
lhães?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com
tod_o o prazer, nobre Senador Pompeu de
Sousa, ouço V. Ex•.
O Sr.-Pompeu de Sousa- Qliando V. Ex~
começou a tratar deste_ assunto da invasão
da empresa Folha da Manhã, que edita a Fo~
lha de S. Paulo e Folha da Tarde, não pude
me conter de descer da Presidência, onde
estava eventualmente presidindo os trabalhos
desta sessão, para vir solidarizar-me com V.
E~ no protesto que está fazendo. Entretanto,
no intervalo, ouvi o aparte do nQbre Senador
José Fogaça, um aparte realmente dos mais

ilustrativos do espírito de quem está, hoje,
gove-rnando este País, para imensa preocupação nossa, referindo-se S. Ex•., o Senador
José Fogaça, ao uniforme militar que Sua
Excelência; o Presidente da República, usava
indevidamente, quando da visita ao Projeto
Otlha Norte. Isto me lembra que, ontem,
assisti a um progra"ma de televisão, dos mais
interessantes, em que a animadora Marília
Gabriela entrevistou o Governante de Cuba,
que está no poder daquela Nação há 31 anos,
se não me engano - às vezes perdemos a
noção_do--tempo. Lembro-me de que, logo
d-epois que S. Ex• qesc.e+u- .de .Sierra Maestra
e assumiu o governo, esteve por aqui, passou
pelo Rio, e me fez uma visita riO Diário Cario·
ca, pois tenho uma grande admiração por
essa fígura-de l,utador, que é_ Fidel Castro.
Marília Gabriela interrogou-o por que está
sempre vestido de uniforme, está sempre ves~
tido de uniforme militar. Ele disse: "Este é
o meu unifo_rme de trabalho." Talvez, quem
sabe, nosso Governante _esteja seguindo o
mesmo conselho. Mas esse é _o lado, vamos
dizer assim, um pouco jocos-o da matéria,
de vez que este País está cada vez mais dado
a jocosidades. E não quero derivar ao jocoso,
quando V. Ex• levanta assunto da maior gravidade, que é uma agressão gratuita a um
órgão de imprensa, à profissã_o_ que exerço
desde 1938, com a responsabilidade de Membro da Subc_omissão e da Comissão Temática
que trataram do assunto durante a Consti~
tuinte, e com a responsabilidade de quem
incluiu no Direito Constitucíona1 brasileiro
o espírito da famosa First Amendment da
impedindo que qu"'"lquer lei viesse a criar
embaraço â liberdade jornalística em qualquer veículo ,de comunicação social - confesso a V. Ex• e a todos os Companheiros
aqui presentes que isso me indigna, me horroriza e_me_as_susta. Na verdade, sente-se com
isso que está haven<kt um processo de intimidação, que a Folha de S. Paulo chamou muito
bem de fasCístização, no editorial que V. Ex•.,
certamente, está requerendo se transcreva
nos nossos Anais, porque todo o comportamento que vem sendo seguido pelo Sr. Fer~
nando Collor na Presidência nos leva a -essa
suspeita, até pelos processos, vamos dizer,
da preparação minuciosa, que recordam exatamente o Sr. Jânio QUadros, que, durante
sete meses, preparou o golpe e caiu do cav~lo,
pois não ensinaram a _ele que a renúncia é
um ato unilateral, mas ensinou aos militares
um golpe que, menos de três anos depois,
deram em proveito própriO, golpe que Jânio
pretendera dar em seu proveito. E até a prática de bilhetinho Sua Exceléncia começoua usar com o seu Ministro_de Infra-Estrutura.
Através desses processos, dessa cópia. sintome, realmente, no dever de alertar, como
V. Ex' está fazendo, este País para isso que
me vem assustando desde antes da posse de
Sua Excelência, poiS a posse é uma sucessão
de atas assustadores. Lembro~ me de que, numa noite, após o encerramento da sessão do
Senado, por volta de vinte horas, o Presi~
dente Nelson_ Carneiro, o Senador Jamil Had~
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dad e eu tínhamos que embarcar para o·Rio
de Janeiro, para representar o Senado no funeral de Luís Carlos Prestes, e soubemos,
a caminho do Aeroporto, que o Sr. Romeu
Toma havia sido nomeado, além de DirC:tor
da Polícia Federal e da Sunab, Secretário da
Receita Federal. Eu disse: "Cada vez mais
me·conve·nço de que essa nomeação _é emblemática do estado policial instalado neste País.
j'Agora, V. Ex' e o Senador José Fogaça
acentuam muito bein que não é só o Estado
policial, mas o Estado policial·militar, de vez
que vem de uniforme, assustadoramente de
uniforme. Quando essas coisas_ todas se acu·
muJam e Sua Excelência faz questão de que
nós não chamemos o Plano Collor de Plano
Collor - aliás, desde o primeiro dia em que
surgiu a denominação Plano Cotlor, eu me
assustei muito, porque ele é muito parecido
com outro Plano, o chamado Plano Cohen.
Os mais antigos, como eu, sabem o que foi
o Plano Cohen - creio que pelo menos o
Senador Nelson Carneiro, que é da minha
geração, sabe o que foí -foi uma fafsific8.ção
para a conspiração e a criação do Estado Novo. Para isso se inventou um falso plano, de
que os comunistas _se__ tinham apoderado do
poder e, por isso, foi dado o golpe no dia
10 de novembro de 1937, esse Plano Cohen
preparou o Estado Novo -,-agora, o Presi·
dente Collor faz questão de que não se chame
o Plano Collor de Plano Collor, talvez por
essa ressonância. Sua Excelência faz questão
que se chame Plano Brasil Novo. Na verdade,
nobre Sr. Senador Jutahy Magalhães, eu me
assusto, porque isso me parece muito mais
com o Plano Estado Novo.
O SR. JUTAUY MAGALHÃES- Nobre
Senador Pompeu de Sousa, agradeço a V.
~ a Interferência_ no meu ]Yronunciamento,
que vem enriquec8-lo com dados da nossa
História. E a História, às vezes, se repete.
Por isso mesmo ficamos preoCupados com
os fatos que vêm ocorrendo na atualidade.
O Sr. Manro Benevides- Permite-me VA

Ex•., nobre Senador Jutahy Magalhães?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES não, Senador.

Pois

O Sr. Mauro Benevides -Senador Jutahy
Magalhães, o Líder em exercício do PMDB,
o nob!e Senador José Fogaça, já se solidariz_ou- e, acredito que o fez, também, em
nome do_ nosso Partido - com a Folha de
S. Paulo, no instante em que V. Ex•. traz
a debate, nesta Casa, a truculência de que
foi alvo aquele prestigioso órgão da imprensa
brasileira. Também eu, Senador Jutaby_Ma- galhães, desejo desagravar a Folha de S. Pau~
lo diante dessa inominável arbitrariedade, in~
compatível com a normalidade jurídico-cons~
tituçional vivida pelo País. Já se anuncia, inclusive - e esse fato se acha divulgado na
imprensa de hoje~ a formação de uma Co~
missão Parlamentar de Inquérito, na Câmara
dos Deputados, para a rigorosa apuração desses fatos deploráveis, que receberam a conde~
nação de todas _as nossas correntes de opi-
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No. tocante ao encami~~mc!'!to político do
Plano de. Estabilização Económica, junto à
se repitam: Isto é o que exige a _consciência
opiniãO Pliblica e ao próprio Congresso Najurídica do Brasil.
cional, por parte do Chefe do Executivo e
de algumas lideranças políticas a Sua ExceO SR- JUTAHY MAGALHÃES -Agralência ligadas, o desdobramento dos procedideço a V. Ex•., nobre Líder Mauro Berrementos adotados tem causado angustiante
vides. Tinha certeza de que o PMDB, como
perplexidade pela estratégia autoritária e intíPartido, não deixaria, neste hora, de solidarimidatória que contemplam. Todo o markezar-se com a Folha de S. Paulo, Lutando por
ting do Executivo para a ·venda do Plano Ecoaquilo que sempre defendeu, a liberdade denómiCO-consiSte num rematado equívoco.
mocrática. Hoje, faço parte de outra BancaPrimeiro, por estimular um climã de enfrenda, mas, quando me integrei à luta do ~MDB,
tamento que absolutamente não se justifica
quando participei de uma das mais bnlhant~s
nem se configuraria, se Observada a ordem
campanhas no nosso Estado, ao lado do entao
natural das coisas- onde a harmoniosa concandidato a Governador Waldir Pires, é porvivência entre os. Pode_res tem sido prática
que acreditava na mensagem que o PMDB
salutar- não fora a extrema inabilidade com
levava à população. Por _isto, tinha ct:rt~a
que a condução política dO Plano tem sido
de que o PMDB, nesta hora, não de1xana
de indignar-se contra uma atitude de prepo- feita. Ou a proposital habilidade em utilizar
como ma:s51f de manobra o desgaste das elites
tência como essa a que nós assistimos.
polftic<iS junto a amplos segmentos da popuO Se. Cliagas Rodrigues - Permite-me V.
lação; segundo, por confundir a opinião púEx• um aparte?
blica deslocando a correta perspectiva da
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço-. queStão para pontos secundários, e até disto:cendo os referenciais básicos, de cuja valon·
V. Ex•., nobre Senador.
zação e respeito pode depender a legitimação
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador
deste Plano pelo conjunto da sociedade.
Jutahy Magalhães, V. Ex• fere assunto que
Um bom exemplo dessas duas situações
teve intensa repercussão não só fio Pafs como
pode ser conseguido nas sucessivas falas do
no exterior. Os democratas do Mundo inteiro
Senhor Presidente da República e dos seus
lamentaram profundamente o ocorrido. A
assessores mais íntimos, ao colocar para a
Folha de São Paulo merece a nossa total soliopinião pública, em seus pronunciamentos,
dariedade, e o ato violento tem a condenação
a intOcabilidade e a inegociabilidade do pacode todos os democratas, de todos os que· acrete como premíssã-para a salvação nacional.
ditam na democracia, que defendem a liberDentro deste estratégia, qualquer intervendade de imprensa e o respeito às opiniões
ção do Congresso, diferente da provação incontrárias. Nesta hora, V. Ex' com a sua autocondicional, é colocada como a espada de
ridade, não fala apenas em seu nome ou em
Dâmocles que ira decretar a desagregação
nome dos democratas da Bahia. V. Ex• fale
total da vida brasileira e a irree;uperável imerem nome de toda a Bancada do PSDB no
são num irresgatáve.l caos social.. Não se.ofeSenado, e, estou certo, de todos os demorece, como seria correto, aos olhos da opinião
cratas do País.
pUblica, quase sempre mal infOrmada e desesperada, nenhuma das alternativas própri~s
O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. EX!., meu caro Líder Chagas Rodrido estado de direito, do saudável exercício
gues, porque o nosso Partido havia dado,
da democracia. É aprovar ou aprovar!
através de nota oficial, a solidariedade. A
TOâavia, mais.perigoso ainda que essa
palavra de V. Ex' é a represehtaça:o·do pensa- pressão desmedida é o deslocamento dos vamento da Bancada do PSDB no Senado. Es- lores tradicionais em_direçãq ao personalismo
tou certo de que nós, juntamente com outros equivocado e retrógrado. Esse mesmo mar·
Partidos solidários também nessa hora com keting político passou a: atrelar à pessoa do
o espírito· democrático que deve prevalecer Presidente da República toda a base de susno nosso País, estaremos prontos na luta con- tentação dos ·sonhos individuais e coletivos
tra essa escalada da violência.
de segurança, bem-estar e desenvolvimento,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste mo- desprezando o papel das instituições e dos
mento em que o Congresso Naei<;mal se_ vê princípios por elas defendidos.
premido pela necessidade de desafirar o temDe repente, é como se não mais eis bases
po que corre contra ele, para responder à jurídicas da democracia soçi_aJ ~ económica,
demanda do Executivo, no tocarite à aprecia- consagradas no texto constit~:~ciOnal, fossem
çã9 do conjunto de medidas económicas e
o principal balizador e referencial desses vaadministrativas, Com as quais se pretende lores ...
reinserir o" País no contexto da normalidade,
A perSpediva histórica ajudará a entender
algumas questões......:... que transcendem a pura a importânCía de, em qualquer contexto sódivergência quanto ao acerto técniCo, ã prociO-económico, se preservar e, mais do que
priedade, necessidade ou oportunidade das isto, se cOlocar em primeiro Plano os ideias
medidas propostas- merecem a nossa consi- da democr.ii.cla", a- afrrmaçáo dos direitos iildideração.
·-- viduais e sociais e o papel das insfitriiÇ6es.
Entre elas, o encaminhamento político do
São as bases da democracia que acrescenPlano, o comportamento da imprensa e a ati- tam à indíx._idualidade do cidadão a sua insetude do Congresso em relação à população parável dim"ênsão social, e esses, sim, os valobrasileira.

nião. E desejo, sinceramente, Senador Jutahy Magalhães, que tais acontecimentos n~o
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res aos quais a sociedade deve ter atrelados

os seus ánseios de segurança' -e dignidade.
Cumpre ·ao CongressO Nacional administrar
os·instrumentos de efetivação desses valores,
fazendO aflorar, quando necessário, a discussão capaz de corrigir os excessos, promover
os avanços, ter a coragem dos recuos e zelar
para que, durante todo o processo de discussão, a sociedade seja ouvida, informada e
trabalhada no seu conjunto, cumprindo, inclusive, o seu papel de formadora de opinião.

O Sr. João Menezes- Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. JUTAHY 1\I_AGALI;IÃES.- Com
prazer, nobre Senador João Menezes.
O Sr. João Menezes- Nobre SenadOr Jutahy Magalhães, V. Ex~ vem como sempre
fazendo um exame do assunto atual, o chamado "pacote". Entendo que V. Ex~ esteja, em
parte, de acordo com a necessidade de um
pacote económico., financeiro e social. Mas
V. Ex', por outro lado, está esquecendo-se
de que está fazendo uma séría acusação aó
Congresso, ao dizer que o Congresso não
existe, que o Congresso não pode emendar,
que o Congresso não pode trabalhar.

es-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES;__ Não
toU dizendo isso. Pelo contrário, estou combatendo- quem diz isso, não estou aceitando.

OSr. João Menezes- Se isso fosse verdade, poderíamos desmentir de imediato, porque o Presidente Fernando Collor tem atendido várias e várias Sugestões partidas de Senadores e Deputados. E um ponto é inquestionável: não se pode quebrar o Plano, ele
tem que ser aplicado, tem que existir. Ou
tudo ou nada, porque estamos numa situação
muito difícil em nosso País. Estamos beirando a uma revolução s.ocial, e, com esse Plano,
talvez isso seja evitado. Dificuldades existem
e existirão, mas o fato é que alguma coisa
deve ser feita, e isto .está sendo exercitado
através do Plano Collor. Não vejo o porquê
dessa preocupação com relação à Constituição. Ninguém mais do que o Presidente da
República está preocupado com a Constituição Federal, porque ela é a garantia de todos
- do Congresso Nacional, da população e
do próprio Governo. Sua Excelência é a primeiro a ter toda a sua atenção voltada para
o resguardo dos princípios constitucionais. Is- so o Presidente Collor de Mello o fará, deverá
fazê-lo e continuará fazendo-o. Portanto, nãó
há razão para, desde já, estarmos levantando
essa celeuma contra o "Plano Collor", contra
suPostas invasões de atitudes, invasões de autoridades. Nada disso. Precisamos, na realidade, é tirar este PaíS-da situação difícil, situa~
ção precária em que se encontra, porque,
sobretudo, a população pobre vinha sofrendo
demasiadamente. Nesse condições, continuo
ouvindo o sempre causticante discurso de V.
E~ Aliás, V. EX'" é o realejo de sempre, pois
está sempre recla-mando. Reclamou, aqui,
quando o Presidente da República era José
Sarney. Agora, já come!·,- a enSaiar a sua
reclamação. Mas o hábito 'azo monge e V. r-
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Ex• é o monge. Fico grato a V. Ext pelo aparte

que me concedeu, na certeza de que caminharemos por uma senda melhor, com tranqüi-

lidade, sobretuPo para o equilíbrio financeiro
e social da Nação.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex•
fala que estou aqui sempre reclamando, e
V. Ex~. pelo lado contrário, está sempre
apoiando. Vejo que V. Er leva sempre vantangem. Felizmente, continuo com a minha
consciência.,.

Permita-me, nobre Senador, concli!Jir meu
discurso.

O Sr. João Menezes- Permite-me um novo aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Depois
vou contra aparte ar V. E~ Vou responder.
Agora, gostaria de complementar o meu pronunciamento escrito para, depois, díscutirmos.
Neste, quadro Sr. Presidente, Srs. Senado-

res, se configura um vazio polftico e de comu-

que_ele aconteça o seu Presiden~_ç, Senador
N'elson CarneirO, tenha que requisitar o espaço que ã lei lhe assegura nos meios de comunicação.
O País precisa reencontrar-se com seus valores básicos e saber que a garantia do estado
de direito, da normalidade pOlítica, econômicae social lhe estão asseguradas no conjunto de princípios constitucionais que lastrearam a fundação do "Estado Democrático,
destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e "iridividuais, a liberdade, a seguran-ça, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como .valores_supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sempre~
conceitos, fundada na harmonia social", e
cuja efetivação somente será possível mediante a atuação firme 1 segura e plena do
Congresso Nacional, no uso de todas as suas
prerrogativas.
Agora, Sr. Presidente, rt:spondo ao aparte
do nobre Senador João Menezes.
Preocupa-me, Sr. Presidente e Srs. Sena~
dores, ver que Parlamentares da experiência
do Senador João Menezes consideram normal ter que ir ao Executivo pe_dir licença para
modificar qualquer coisa do que veio de_ lá.

nicação que o CongreSso- Nacional, infelizmente, não tem sabido ou podido ocupar e
que-urge reverter. O atrelamento da imprenSó é aceitável aqui proposta vinda do Exesa ao poder económico e o imobilismo- decorcutivo. Nem emendas dos Parlamentares eles
rente do monopólio da iD.formação por parte
aceitam, se tiver autOria do Congressista.·
de uns poucos têm contribuído para a mistifiOra, Sr. Presidente, não posso admitir que
cação do papel das instituições e estiri:Iulado
o deslocamento de perspectiva e o erro da este seja um procedimento normal. Se a tentatiVã <:re· áJ)erleiçoar o projeto qUe veio do
abordagem, favorecendo a miopia na interExecutivo é de um Congressista, tem que ser
pretação desse papel e endossado a prática
aceita a emenda do Congressista, e não se
(j~ interpret~~ão unilateral dos fatos, da verpedir licença ao Executivó para se aceitar
sao ofictal ...
Urge pois ocupar o vazio de comunicação, -uma nova mensagem que- de lá venha para
cá. Esse papel de submissão do Legislativo
que permanece fora dos limites de atuação
perante o Executivo, eu não aceito. Não condo ExecutiVo. Não pelo eXercício-da confronsidero aceitável. Se isso Prevalecer, penso
tação indesejada ou da contestação gratuita,
que seria,- a atitude pusilânime por parte do
mas pela urgência da necessidade de restabeLegislatívo, mas estou certo de que não prelecimento da verdade, da recolocação dos
valecerá.
problemas dentro da perspectiva correta, jusEstamos aí por perto de duas mil emendas
ta, adequada, da colocação do papel do Conpara exame dos Relatores,_ e espero que S.
gresso, com relação às Medidas Provisórias
Ex~s tenham consciência de, ao examiná-las,
do Governo, juntO à opiniãO pública, de forverificar quais as que podem melhorar o proma serena, equilibrada e elucidativa.
jeto, pois todos nós, sem exceção, queremos
Isso se fala, Sr. Presidente, porque querem
que se consiga acabar com a inflação nest~
vender a imagem de que, se nós, aqui, fizerPaís, e para isso, a ajuda de todos nós qualmos alguma modificação, o PfanO eStará furaquer GOverno terá. Entretanto, nao é concedo, quando não é- esta a realidade. O Plano
bível que, em nome do aperfeiçoamento ecoterá seu sucesso ou fracasso em decorrência
nómico de nosso País,_ possamos abrir mão
da administração do próprio Plano pela equido Estado de Direito, das normas constitupe -do Governo, e não por qualquer modificionais. Isto não. Não posso aceitar teses cocação-que façamos aqui, na tentati~a de aperfeiçoá-fá-.
-- --mo as que teriho lido e como a que aqui foi
0 País precisa saber que sugerir, emendar, foi exposta no aparte do Senador João Ment:aperfeiçoar as medidas provisórias São proce- zes,. de que a Constituição nãO deve ser t-ão
atendida, que pode ser esquecida em benedimentos que fazem parte do papel do Legisfi"cio do combate à inflação.
lativo, que compõem a sua rotina, que integram a prática normal ita -Ousca do aprimoraO Sr~- Joáo Meõezes -EU não disse isso,
mento na qualidade das leis.
nobi-e Senador V. Ex~ não está bom de memória.
-- Não se trata de estar contra ou a favor
do Plano do Governo; trata-se de Se restabeO SR. Jt)TAJIY MAGALHÃES- Se V.
lecer as justas proporções às coisaS", de se
Ex~ não disse, posso ler aqui declaraç6es, artifortalecer a imagem institucíoiiã.l é, com isso,
gos, inclusive, de figuras que dizem isso.
fortalecer a própria democracia!
A sociedade aguarda este desempenho
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
educativo do Congresso, mesmo que para
- Nobre Senador, lembro a V. EX' que o
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se_u tempo já se encontra esgotado há vários
nifrititOs e sinto-me um pouco sem autoridade
para cobrá-lo, de_ve+ que __ eu próprio iaterompi V. Ex• com um aparte.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,

V. Ex• só veio abrilhantar este pálido pronunciamento que faço.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Gostaria de pedir a V. Ex• abreviasse o
seu discurso, visto que- há vários oradores
inscritos, inclusive o Líder do Governo, que
falará logo em seguida.
OSR.JUTAHYMAGALHÃES-Vouencerrar, Sr. Presidente.
O Sr~ João Menezes vendo um aparte.

V. Ex' está-me de-

O SR • .)UTAIIY MAGALHÃES~ V. Ex'
já-aparteOu pelo tempo que desejou, e o Pre-sidente está chamando-me a atenção. Se V.
Ex" apartear, eu vou ter que responder e,
aí, vamos gastar mais tempo. O Uder do Governo vai falar - sei que S._ Ex' tem muito
a dizer - e V._ Ex\ certamente, irá abri~
lhantar o pronunciamento de S. EX', apar·
teando e dando sua opinião.
O Sr. Mário Maia -- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Não
posso conceder aparte, nobre Senador, parqué af sena-descortesia niinha para com_ o
nobre Senador João Menezes. Se o Presi~
dente permitir, concedo a intenvençãQ -<tos
dois.
O SIC PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Eu faria Urlt ·apelo ãqS nobres Senadores
aparteantes deixassem o aparte para um as-sunto correlato que, evidentemente, será a
intervenção do Uder do Governo, porqUe
o tempo do orador já está ultrapassado.
O Sr. Mário Maia- Vamos cooperar com
a Mesa.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Pre·
sidente, teria muito a ·acrescentar a este pronunciamento, porque as preocupações estão
aumentando a cada dia. Entendo que não
podei_DQ_S abrir mão e combater, aqui, aquilo
que consideramos não Seja constituciánal.
Essas prisões, por exemplo, que _est~o sendo
feitas baseadas naS Medidas Provisórias n"S
153 e 156, sâo absurdas, s:ío criminosas. To~
dos queremos combater os homens de colarinho branco. Aplaudiremos todas as medidas
voltadas a·essa finalidade, mas dentro da lei.
Lembro, a esse propósito, que já há processos
perfeitamente legais em andamento. Por
exemplo, no caso da fraude c~bial, há muita
gente "grande" no meio. Por que não se apura esse caso? No dia em que este Governo
procurar realmente saber quem abusou do
poder político para alcançar () poder económico, passarei a acreditar que, realmente,
queria combater o colarinho branco.
Por isto, Sr. Presidente, agradeço atolerância de V. Er e dos Srs. Senadores que
me ouviram. Terei, porém, de voltar a este

.T'
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assunto, porque é muito amplo e merece a
atenção deste Senado.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM
SEU DISCURSO:
M. Económicas
EDITORIAL
A ESCALADA FASCJSTÀ
Folha 24-3-90

BOR iiJNiOR, SUPLENTE DE SE- CRErÁRIO, DEIXA A CADEIRA DA
PRESJDtNCIA, QUE É OCUPADA
PELO SR. _POMPEUDE SOUSA,
3•-SFCRETARIO.
O SR. Pl!ESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador josé
lgnácio Ferreira, como Uder.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
DURANTE O DISCURSO DO SR.
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA, O SR.
POMPEU DE SOUSA, :!'-SECRETÁRIO, DEIXA A CAD &IRA DA PRESIDtNCIA, QUE É OCUPADA PELO
SR. NELSON CARNEIRO, PRESIDENTE.

Assassinos da ordem jurídica, anunciado~
res do tumulto fascista que se desencadeia
sobre a sociedade brasileira, esbirros de uma
ditadura ainda sem nome - "Era Coltor?
"Brasil Novo"? -invadiram ontem a Folha
de S. Paulo. Este fato culmina a série de
agressóes, de arbitrariedades e de violências
O SR. Pl!ESIDENTE (Nelson Carneiro)
que, em nome do combate à inflação, confi-Obrigado a V. Ex~. pois, por maiS 2 minuguram um clima de terrorismo de Estado só
tOs, V. E r falaria uma hora, quando só devecomparável ao dos períodos mais iilfameS e
da: falar 15 niinutos. Veja V. Ex• como a
vergonhosos da história brasileira.
Mesa é tolerante~
Esta Folha, que criticou duramente a candidatura Fernando Collor- como, aliás, toO Sr~ José Ignácio Ferreira- Muito obridas as outras - , mas que aprovou a audácia
gado a V. EX'
do presidente na edição das medidas econóO-Sr. Jorge Bornhausen- Sr. Presidente,
micas, vê essa audácia" transformar-se em prepeço a palavra para breve comunicação.
potência e tirania; vé_ nos apelos do chefe
O SR. PRESIDENTE (NelSon Carneiro)
de Estado aos "descamisados", nas ameaças
que profere contra a livre iniciativa, na arro- -=-Com a palavra o nobre Senador Jorge bornhausen.
gância pretensamente inconstrastável de suas
atitudes, na precária corte de bajuladores que
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL se acanalha à sua volta e no espetáculo de
desorganização polftica, de obscurantismo e SC. __ Para breve comunicação. Sem revisão
mistificação que se estabelece em seu gover- do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Jornal do Brasil, _n~ sua edição de hoje,
no, os sinais -inequívocos, alarmantes_~ inaceipUblica matéria com o titulo "Medo das umas
táveis de uma aVentura totalitária. Não se
abranda políticos". Como sou citado em subw
agrediu um jornal. Agrediu-se a dentocr3.cia.
título dessa matéria que vOu ler, me compete
O chefe de Estado não parece _ver limites
para seu messianismo este se constróilíi arbi- - dar, perante os meus Colegas, a devida explicação. No subtítulo 'jTraição", diz a citada
trariedade, sustenta-se na ignorância,
matéria:
tém-se pela força, prossegue no arbítrio: é
o momento de dizer basta.
Traição Na noite de domingo Eara seM
A democracia brasileira não tolera aspigunda-feira -paS-sada, -o senador l()rge
rantes a Ceausescu ou versões juvenis de
Bornhausen (PFL - SC), irmão do banMussolíni. Aberta, como qualquer empresa,
queifO-Roberto Bomhausen, fiCou beà fiscalização das autoridades, esta Folha não
bendo sozinho numa mesa do restauranaceita intimidações grosseiras nem ameaças
te Pía.Iitellã, ein· Bi3s-iiia. Saiu às 4h30
policiais. O governo federal investe na submio da madrugada dizendo ao guardador
versão das leis e na destruição das liberdades
de carros: "Esse Collor nos traiu". Dois
políticas. A escala "'da repressiva ierá de ser
dias depois, a quem lhe perguntava no
interrompida: mais uma vez quando já parep~enáriCi do Senado sua opinião sobre
cia consolidado a processo de transição para
o pacote, dizia com sobried~de: "É ra~
a democracia, cumpre lutar contra os inimi:zoáVef, aCho que vãi dar certo".
gos da liberdade.
COmpete:me; ãqui, dizer que a notfci~ -é
inverídica, irresponsável e tendenciosa. No
DURANTE O DISCURSO DO SR.
dia 16, portanto, na sexta-feira, representei
JUTAHY MAGALHÃES, O SR. POMa Liderança do PFL no Senado, numa longa
PEU DE SOUSA, 3•-SECRBTÁRIO,
reunião realizada com a Ministra da EconoDEIXA A CADEIRA DA PRESIDtN- mia Zélia Cardo-so· de Mello. Dessa reunião,
.CIA, QUE t OCUPADA•PELO SR.
saí às 19 horas e 10 minutos diretamente,para
NABOR JúNIOR, SUPLENTE DE o aeroporto, pegando um avião para Santa
SECRETÁRIO
.
Catarina, em companhia.do vice-Líder. do·
Governo, rú(Câma;ra dos Deputados, DepuDURANTE O DISCURSO DO SR.
tado J\!!_tônio Carlos Konder Reis. Retornei
JUTAHY MAGALHÃES, O SR. NA-

man-
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~- Brasllia somente na segunda-feira, à tarde,
a tempo de estar presente à reunião que se
realizou, aqui, no Senado. Portanto, era impossível a minha presença no Piantella, era
-Ímpossível estar, àquela hora da- manhã, be-bendo sozinho e era impossível estar falando
com guardadores de automóveis - razão
pela qual verifico, na noticia, a iittenção deagredir quem cumpre com o seu dever nesta
Casa, de tentar aliar uma ação política e pública que tenho, no curso de mais de vinte
anos, a uma linha posicionada com determinado segmento da sociedade brasileira. Sou
irmão do Dr. Roberto Bornhausen, e com
muita honra. Ele, na suª missão, cumpre o
seu dever; eu, na minha. Por isso, quero,
neste rnOménto,ler aqui para os meus Cole~
gas Senadores, e, com todo o respeito, para
a Presidência, a carta que dirigi, hoje, ao
Dr. Luís Orlando Carneiro, do Jornal do Bra-

sil:

Brasl1ia, 26 de março de 1990
Prezado Luís Orlando
Na sua edição de hoje, o Jornal do
Brasil publicou matéria sob o título ''Medo_ das urnas abranda polfticos" e no tópico com o subtítulo "Traição"- consta
- "Na noite de domingo para 2~-feira
passada, o Senador Jorge Bomha,usen
(PFUSC), irmão do banqueiro Roberto
Bornhausen, ficou bebendo sozinho numa mesa do restaurante Piantella_ em
Brasília. Saiu às 4,30 da ~adrugada di~ndo ao guardador de carros: "Esse Collor nos traiu". Dois dias depois~ a quem
lhe perguntava no plenário do Senado
sua opinião sobre o pacote, dizia com
sobriedade: "É razoável, acho que vai
dar certo".
_Lamento, pÇOfun:ct"aniente, que uma
matéria assinada tenha colocado fatos in, verídicos e comprometedore_s, sem qual~
quer ação por parte das autoras no senti~
do de verificar a veracidade dos mesmos.
Na realidade as declarações a mim atri~
buídas não são verdadeiras, assim como
o local é totalmente imaginoso._
Devo esclarecer que no dia 16 do cor~
rente, após reunião em que represeritei
a liderança do PFL no Senado, realizaCI.a
com a Ministra da Economia, segui de
avião para Santa Catarina, de onde só
retomei na tarde de 2•-fei!'a, dia 19.
ConiO se podti: verificar, lião estive na
noite do dia 18 para 19 no PianteUa.
Além -do mais não costumo ficar bebendo sozinho em qualquer lugar e muito
.r;nenos manifesto minha posiçãO par'l
guardadores de automóveis.
Tendo como Senador, sempre cumprido minhas obriga~ões, desde o início...
me manifestei pela aprovação do Planô;
com o aprimoramento indispensável pot:
parte do Congresso.
De minha parte apresentei as emehdas
que julgo importantes na defesa do pequeno poupador, na garantia do empre-
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go através da liberação de cruzados novos para o pagamento das próximas folhas de pessoal e outras que visam a melhor aplicação do Plano.
Peço ao prezado amigo, que em nome

da verdade e em respeito aos leitores . .
desse conceituado Jornal, providencie,
com o mesmo.destaque, as reparações
que se fazem necessárias para que não
paire qualquer dúvid-a, principalmente
para os catarinenses que me fizenim seu
representante no Senado Federal.

Cordialmente,- Senador Jorge Konder Bornhausen.
Eram estas, Sr. Presidente, as explicações
que devia dar à Presidência da Casa e aos
eminentes Senadores. (Muito bem!)

COMPARECEM MAiS OS-SRS. SENADORES:
,.Mário Maia- Aluízio Bezerra --Áureo
Mello- Almir Gabriel- Moisés Abrão Carlos Patrocínio- Mauro Benevides- Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha - Luiz
Viana - Nelson Carrielro - Iram Saraiva
- Irapuan Costa Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Muito obrigado a V. Ex~ Se] a feliz no seu
apelo e que não suceda com V. Ex• o tem
ocorrido com a Presidência desta Casa, a
quem têm sido atribufdas expressões que jamais proferiu e que ganham até o relevo de
manchetes, não em jornais de pequena ou
inexpressiva divulgação, mas em órgãos da
maior circulação deste País.
Por acaso, eu ia tratar de assunto seme·
lhante.
O Correio Brazilieiise do dia 13 de março,
sexta-feira, publicou o seguinte texto, -que
vou reproduzir:

"O prazo no Senado para apresentação de emendas se encerra na segundafeira, e o presídente da Casa,- Nelson
Carneiro, queria estabelecer o limite ao
meio-dia. Imediatamente, um grupo de
senadores se movimentou para esticar
o prazo até às 18h, com a alegação de
que nenhum senador conseguirá chegar
a Brasília na segunda-feira de manhã.
'Não é esta a primeira manobra. Ele já
quis encerrar o recebimento das emendas na quarta-feira (anteontem)', protes·
tava o se-nador Mansueto de Lavor
(PMDB)."
Acredito que a frase atribufda ao Senador
MansuetodeLavoréapócrifa, porque S. Ex',
como todos os Srs. Senadores sabem que,
pela Resolução n"' 1, de 1989, o prazo de
emendas começa no dia da publicação e duranteS dias. É o que diz o art. 4~ da Resolução
n• 1, de 1989-CN.
As medidas foram publicadas no dia 16,
deveriam terminar normalmente no dia 21,
no entanto, a Mesa entendeu que, dado o
grande número de emendas e a relevâns,!.a
dessas emendas, e como não ultrapassavl'"o
prazo destinado às Comissões, que se encer-

'_j.') I

raria no dia 26 ao meio-dia, itão podia ter
sido mais_liberal a Mesa do_ Congresso, não
só porque estendeu, de 16 para 26, o prazo
de emendas. E era preciso terminar ao meiodia de hoje, porque sãO-tantaS as emendas
que devem ser entregues, na noite, aos Relatores, que seria impedir que produzissem seu
trabalho se esse prazo fosse dilatado indefinidamente.__
,__
De modo que aproveito a oportunidade
para deixar consignadO tamberri qUe acredito
que essas declarações atribuídas ao nobre Senador Mansueto de Lavor não são de sua
lavra. De qualquer forma, a Mesa agiu com
a maior liberalidade, dada a relevância e o
número de emendas, para que todos os Srs.
Deputados e Senadores pudessem examinálas e oferecer as emendas necessárias. Posso
ser ac9-sado .d~ ter sido liberal, não de ter
procurado cercear essa liberdade.
_O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Está finda a hora do Expediente.
Presentes na Casa 41 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 103, DE 1989

(Em regime de urgência, no.s tennos
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n' 103, de 1989, de
autoria do Senador Roberto Campos,
que estabelece medidas de flexibilização
do mercado de trabalho, parla evitar desemprego. (Dependendo de parecer.)
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
Sr. Prim~iro Secretário.
É lido o s.eguinte

_ PARECER N• 58, DE 1990
Da Comissão de Assuntos Econômicos
sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 103,

de 1989, que "dispõe sobre medidas de
Oexibllização do mercado de trabalho pa·
ra evitar o desemprego".
Relator: Senador Odacir Soares
De autoria do eminente Senador Roberto
Camp6S, o··presei:ite projeto tem por objetivo:
1~) Dispor-sobre a redução da jornada de
trabalho, disponibilidade remunerada para
os empregados nas empresas que, em conseqüência de conjuntura económico-finanCeira
recessiva, sejam forçadas a reduzir suas atividades.
- Neste caso, a redução da jornada e a disponibilidade deverão contar com a concordância das parteS, -com a homologação da entídade sindical dos empregados e, ainda, serem
reconhecidas pela Delegacia Regional do
Trabalho.
29) Propor a disponibilidade remunerada
como iniciativa a ser tomada pelo emprega-
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dor apenas para aquclcsempregados que, por
sua capacidade, antigüidade, de'lotamento à
sociedade, façam jús à preservação do vínculos empregatício.
·
3"') Criar o seguro· desemprego, previstO
no art. 239 da Constituição Federal, podendo
sua execução ser delegada às seguradoras privadas.
A 9) Estimular a aposentadoria a fim de dar
origem a novas vagas.
s~) Instituir contratos em regime eS-pecial
(CRE), que serão de prazo fixo, não podendo
ultrapassar 2 (dois anos), com a finalidade
precfpua de execução de atividades sazonais
e tarefas de custo e médio prazos, mas que
sirvam também para serviços de menor responsabilidade, facilitando, desse modo, as
contratações do empregador.
6°) Assegurar vantagens aos desempregados oriundos de empresas estatais de controle
direto ou indireto" da União, que forem privatizadas, tais como: não exigência de limite
de idade para concurso público, dispensa de
concurso aos já-Concursados e preferência ria
admissão em igualdade de condições para ingresso no serviço público.
Ao justificar sua proposição; o autor afirma que "o programa de privatização das empresas estatais, a par de ensejar uma melhoria
de produtividade da economia, poderá gerar
temporário desemprego até que a mão-deobra excedente seja reabsorvida pelo setor
privado. Em face da elevação geral de custos,
mesmo as et:npresas rentáveis terão de recorrer a processos de racionalização, mecanização e informática; acarretando uma redução de pessoal. As empresas deficitáriàs recuP!!ráveis, para ficarem rentáveis, necessitarão
de uma apreciável diminuição de custos, que,
em parcela ponderável, decorrerá de dispensas. A liquidação das empresas deficitária!>
irrecuperáveis deixará üünbém um excedente
de mão-de-obra. Portados esses motivos, são
aconselháveis medidas que ofereçam alternativa construtiva à s-imples dispensa do pessoal".
A proposta do nobre Senador Roberto
Campos vísa trazer uma -contribuiÇ"ãO para
o equacionamento da questão do desemprego
em nosso País. Pretende, por outro lado, flexibilizar o mercado de trabalho através de
normas que, se bem aplicadas, poderão surtir
resultados positivos, tanto para as empresas,
quanto para os trabalhadores.
En_tretanto, cumpre-nos salientar, o conteúdo desse projeto envolve aspectos constitucionais n!latlvos aos Direitos SocíâiS~--à Seguridade Social e à Tributaçao.
Assim sendo, antes de qualquer análise sob
a ótica que· ii esta doUta Comissão_ compete,
opinamos no sentido de que o presente projeto de lei seja submetido a audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a
fim _de que se pronuncie quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da
proposta étn tela.
Sala das_ Comissões, 29 -de novembro de
1989. -Raimundo Lira Presidente - Odacir
Soares, Relator -_Meira F_ilbo- Olavo Pires
- Mauricio Corrêa --Wilson Martins- Se·
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DO CONGRESSà
NACIONAL --(Seçã~ II)
.
---- - ·-·.. --·-.

vero Gomes - Nelson Wedekin - Roberto
Campos - Gomes Carvalho - Ney Maranhão - João Calmon - Jorge Bornhausen
- Nabor Júnior - Moisés Abrão - Jamil
Haddad - Carlos Chiarem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-O parecer conclui, preliminarmente, por
audiência da Comissão de Constituiç_ão, Jus·
tiça e Cidadania sobre a constitucionalidade
da proposição.
Solicito do nobre Senador José Paulo Bisai
o parecer da Comissão- de- Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs.

Senadores, o ilustre Senador Roberto Campos apresentou Projeto de Lei com O propósito de "Estabelecer medidas de flexibilização do mercado de trabalho para evitar o
desemprego", sendo o mesmo distribuído,
originariamente, à Comissão de Assuntos
Económicos para os devidos fins regimentais.
No citado órgão técnico, deliberou-se ouvir,
antes de ser apreciado o_ mérito, a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo
em vista que " ... o conteúdo desse projeto
envolve aspectos constitucionais relativos aos
direitos sociais, à segurida4e social e à tributação".
Cumpre-nos, portanto, examinara matéria
no.que tange à sua compatibilidade com os
preceitos, comandos e princfpios inscritos na
Lei Maior.
Em linhas gerais, a proposição sugere facultar ãs pessoas jurídicas que " ... sejam forçadas a reduzir suas atividades, por falta de
demanda de bens, pela forte íncidência de
custos financeiros nos seus balanços ou _por
qualquer outro motivo ligado à referida conjuntura ... ", alternativamente à redução dos
seus quadros com a conseqüente demissão
dos trabalhadores, adotar uma das seguintes
alternativas:
-redução da jornada semanal em horas e/ou dias de trabalho de forma a obter
o decréscimo necessário na folha de pessoal; ou
-cOlocação, total ou parcial, de servidores em disponibilidade remunerada,
logrando-se a diminuição da folha de pagamento pela diferença entre os salários
e os proventos da disponibilidade.
Ademais, cria-se um novo tipo de relação
de trabalho denominada "contrato em regime especial". Fundamentalmente, este novo
tipo contratual caracteriza-se pela equiparação que é feita, para todos os efeitos legais,
dos prestadores de serviç-o à e·mpresa aos estagiários. Como é- do conhecimento geral, a
legislação permite ãs pessoas jorfdicas, seja
de Direito Público seja de Direitp Privado,
" ... aceitar, como estagiários, alunos regularmente matriculados e que venham freqüentando, efetivamente 1 cursos vinculados ã estrutura do ensino público e particular, nos
nfveis superior, profissionalizante do 2~" grau
e supletivo" (art. 19 da Lei n9 6.494m).

'

Destin~~e o estágio, por definição legal,
a " ... prdpOrcionar experiência pràtiC"a na linha de formação ... " do aluno (art. lo§ 1~'
da Lei nD 6.494/77) bem como " ... propiciãr
complementação do ensino e da aprendizagem ... a fim de se constituírem em instrumentos _Qe integraÇão, enl termos de treinamento prático,_ ~e aperfeiçoamento técnico
....:... cultural~ científico de relacionamento humano"' (art. 1''. § 2• da Lei n' 6.494177). Ressalte-se, ainda, que o estágio" ... não cria vínc~!o_.~~p~~gatfcio d_e qualquer natureza .._._",
poâendo apenas o estagiário'' .. , receber bolsa ou outra forma de contraprestação que
venha a ser acordada ... " (art. 49 da Lei n~
6.494177).
Em suma; a_ proposição, neste p:irticular,
pretende, Por iàtei'médio de uma ficção legal,
dispensar as pessoas que mantêm vfnculÕ de
trabalho subordinado e não eventual com empresas que assumem o risCo de ativídade económica o tratamento jui'ídico previsto pelo
ordenamento, para alunos e estudantes inseridos na unidade de produção, para fins de
adestramento técnico e aperfeiçoamento curricular.
Examinados os propósitos básicos da iniciativa, passemos à análise da respectiva confomlidade com os preceitos constitucionais
pertinentes.
A Constitüíç:ao brasileira, seguindo uma
corrente contemporânea e universal, dedica
todo um título à proteção dos direitos e_ garantias fundamentais do ser humano. Vém eles
enunciados sob dois capítulos, que tratam,
respectivamente, dos direitos individuais e
coletivos e dos direitos sociais.
Celso Bastas, ao analisar o fenómeno da
constitucionalização dos direitos sociais,
transcreve notável lição de jursita argentino:

.. 1. Bastante esclarecedoras são as
observações _de Jorge Reinaldo A. Vanossi a respeito: "La incorporación de
c:lá_u_s_ui_as de contenido económico y social es una de las características más definídas de la etapa dei constitucionalismo
que recibe comúnmente e1 nombre de
"constitucionalismo social". En rigor de
verdad, Ia aparici6n de las llamadas
''Constituciones sociales" no significó el
nacimiento sino la jerarquización de la
legislación social, toda que hasta ese momento ya gozaban de rango normativo
numerosas disposiciones de la misma índole: el paso final fue, precisamente, el
de la incorporación a los textos constitucionales, -cOn jerarquia de ley suprema,
de esas disposiciones referentes a la materia e-Conómica y social.

E! constitucionalismo social aparece
pues como la suma de dos expresiones
que revisten el carácter de verdaderas.
conquistas o progresos de la era constitucional: algo así como um estadio de la
cultura constituciQnal. Tales- expresiOnes
estaban dadas por Ia inserción de las
cláusulas económicas y sociales y por la
denominada "racionalizadón dei po-
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der". La interdepencia entre ambas
constituía la novedad en la concepción
dei nuevo edifício jurídico- dei Estado:
no podían darse separadamente, _prescindiendo una de la otra, y:ã que una
Constitucióil social que no contemplara
los requisitos de la "racionatizaci6n de
poder"- no podía ser reconocida como
instrumento democrático. Y, a la inversa, la Constiti.Jció~_que omitiera las cláusulas económicas y sociales era conside·
cada un instr_u_mento ins_uficiente e inadecuado para el gobierno social contemporáneo, tan lleno de requisitarias y de expectativas provenientes de los seCtores
más necesitados." (Comentários à Constituição do Brasil- 2~ vol. págs. 398/399
-Editora Saraiva- 1989).

Vejamos, no Direito Constitucional Posítivo brasileiro, quais os preceitõS pertinentes
à espécie tratada na inici3.tiva. o--pasSO-fffial
foi precisamente o das incorporações dos textos constitucionais com hierarquia da lei suprema. Contempla o art. 7~, basicamente,
quatro garantias nó que diz respeito ao salário
-isso foi o que aconteceu com o nosso Direito Constitucional Positivo também:
-salário míriiirio, fíxado em lei, cãpaz de
atender às necessidades vitais básicas da trabalhador e de sua família (art. 79 - item
IV);
-irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção õu acordo coletivo (art.
7~- item VI);
- garantia de salário mfnimo também para
os que peréebem remuneração variável e
-piso salarial proporcional à extensão e
ã complexidade do trabalho (art. 79, item V).
Ressalvada a última garantia menci®ada,
todas as demais são aplicáveis aos funcionários públicos por força do disposto no art.
39, § 2~. da Constituição Federal.
Visto, em suas linhas gerais, o propósito
da iniciativa e os preceitos tutelares da matéria a nível constitucional, passemos ã análise
da constitucionalidade do projeto.
No particular da redução dos dias ou das
horas trabalhadas, fato que evidentemente
acarreta perda salarial, a proposta atende,
em parte, aos parâmetros fixados na Constituição na medida ern que exige a concordância .de empregados e empregadores. Há im~
precisão técnica na terminologia empregada
pois o art. 2~, em nenhum dos seus parágrafos, emprega as expressõ_es "acordo" ou
"convenção coletiva". Esta, entretanto, é
uma falha facihnente -!;"Uprfvel.
Outro aspectO a: Ser eXaminado, ainda no
particular da reduçáo salarial pela via da dirrifriuíÇãO doS dias- ou das horas trabalhadas,
é o que diz resPeito à rigorosa falta de parâme_tros ou condicionantes para o eXercício
da faculdade.
Entendemos que o exercício de um direito
ou ~e uma faculdade nunca pode ser ab~ol~~
tamente irrestrito. Se assiin fosse, uma das
partes na relação jurídica ficaria à mercê da
outra, vendo, na prática, iniquilados õs seus
próprios direitos e garantias funâamentais-
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Ora, o projetO não estabele nenhum limite

temporal ou quantitativo para a iedução.
Apenas abre a possibilidade de os entes paM

tronais e de trabalhadores ajustarem o que
quiserem. Na auséncia de qualquer condicionante, a exceção pode acabar virando regra,
isto é, a redutibilídade dos salários pode
transformar-se, de fato, em norma permanente._ Para tanto, basta que a empresa alegue
''qualquer motivo ligado à conjuntura econômico-financeira recessiva" e, tendo em vista
a sua natural superioridade patrimonial, esta-

rá em condições de forçar o ajuste que lhe
aprouW!r.

Recorde-se que todo o sentido do direito
laboral e, notadamente, das garantias inscritas na C<?!lStituição, é o de proteger o hipossufi.ciente económico. Assim sendo, as normas
excepcionadoras do comando geral hão de
ser interpretadas restritivamente.
Não nos parece, por esta razão, ser lícito
ao legislador ordinário facultar a redução salarial de forma indiscriminada, nem muito
menos deixar de estabelecer certos critérios
mínimos a serem observados, quer do ponto
de vista temporal, quer do ponto de vista
quantitativo, até mesmo para assegurar a todos o direito ã percepção do mínimo legaL
Registre-se que a "Lei n~ 4.923, de 23 de
dezembro de 1965, em seus arts. 29 a 49, prevê
a possibilidade de redução, quer da jornada
normal, quer do número de dias de trabalho.
Em atenção ao que já tíveiiioS oportunidade
de ressaltar quando expusemos as razões pelas quais nenhum direito pode ser exercido
de forma absoluta, são fixadas, no referido
texto, as seguintes condicionantes:
a) o. prazo máximo de duração da excepcionalidade não pode ultrapassar três meses,
renováveis se for indispensável;
b) as remunerações e gratificações dos gerentes e diretores devem ser reduzidas nas
mesmas proporções.
c) a diminuição do nível de vencimentos
nãÕ pode ir além de 25% (vinte e cinco por
cento);
d) em qualquer hipótese assegura-se a percepção_do salário mínimo.
Entendemos que os limites fixados no diploma aludido são razoáveis e coadunam-se
com a letra e o espíiito da Constituição._ Cer~
tamente, o que não se ajusta à garantia inseri~
ta na Lei Maior, é a ampla e irrestrita faculdade para reduzir salários, até riiesmo aquém
do mínimo legal.
Deverá portanto a douta ComissãO de Eco~
nomia examinar detidamente este aspecto,
como de fato o fez, chegando à conclusão
de que realmente o projeto de lei é inconstitucional para, se for o caso, ajustar o projeto
aos direitos sociais consagrados.
Quanto ao instituto da disponibilidade remunerada, que se pretende introduzir na esfera das relações contratuais de trabalho, afirma-se constituir a niesma uma "opção do empregador" (art. 3~ do Projeto)._
.
Ora, conferir à empresa um autênticO poder potestativo, unilateral e discricionário,
em face de empregado fere frontalmente o

texto constitucional pelas razões já amplamente expostas.
Finalmente, temos a examinar a inovação
denominada "contrato em regime especial"
(art. 6 9 do Projeto) que visa a possibilitar
a contrataçâo de empregado como se estagiário fosse.
Também neste ponto o texto é, rigorosa
e manifestamente, contrário à letra da Lei
Maior que em seu artigo 7~ é de clareza meridiana ao assegurar a todos os trabalhadores,
em igualdade de condições, além de outros
direitos, o fundo de garanti<!, o salário mínimo, O décimo terceiro, o adicional noturno,
o repouso seminal remunerado, a licença
gestante- e paternidade, o adicional por serviço extraordínário, a limitação da jornada, o
aviso préviO- e -tantas outras vantagens que,
em hipótese nenhuma, cabem ser seletivamente outorgadas a uns e não a outros.
A figura do estagiário em nada se assemelha à do trabalhador-empregado. O primeiro
vai à empresa para aprimorar conhecimentos
e adestrar-se profissionalmente; o segundo
ingressa na unidade de produção para colocar
sua força de trabalho à disposição do processo
produtivo. Equiparar estes últimos aos primeiros pa:ra aliviar a folha de pagamentos
é fféÇ-âo 1Cgã.l que não se ajusta ao comando
superior ·pôtque pr'étehde equiparar pessoas
que, de fato, estão em condições desiguais.
Pelo exposto, opinamos no sentido de que
a proposiçtio~ tal como formulada, não pode
prosperar por serátentatória ao texto constitucional.
É o parecer, Sr. Presídente. _

'O SR.

PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a pala':'ra ao nobre Senador Mauro Bfmevides, para proferir o parecer pela
Coirtissão de Assuntos Económicos, ã vista
_do parecer da Comi_Ssão_de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. MAURO DENEVIDES (PMDD CE. Para proferir p3fecú ~ Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a fim de que fossem <;lis~ipadas as dúvidas
que remanesciam em torno da constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei do
SenadonJlQJ..de 1989,a Comissão de Assuntos EconómiCOs ·entendeu Como indispensável a manifestação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com o objetivo
de dirimir essas dúvidas para aquele Colegiada poder decidir sobre essa proposição da
lav.xa do eminente Senador Roberto Campos.
Agora o Plenái'io conhece, pelo parecer
brilhante dQSenador José Paulo Bisol, a maniÚ~staçâo dá COiriisSãO de Constituição, Justiça e Cidadania contrária à constituciona·
!idade e juridicidade des_ta proposição.
Sendo assim, Sr. Presidente, a Comissão
de Assuntos Económicos não tem outra alter~
nativa, senão se insurgir contra essa posição,
embargada que se encontra pelo pronunciamento da Comissão de Constituição, Justiça
e Cúiadania-, e recOnhece assiril a inconstitucionalidade flagrante da iillciativa do ilustre
Uder do Partido Democrata Social.
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Por isso, o parecer da Comissão de Assun~
tos Económicos, com base no pronunciamento da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania é pelo não-acolhimento do Projeto
de Lei n-9 103/89, que ''estabelece medidas
de flexibilização do mercado de trabalho para
evitar desemprego".
:é: o parecer, Sr. Presidente.
O· SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR- JARDAS PASSARINHO (PDS PA. Para discutir.) - Sr. Presidente, Srs. _
Senadores, a primeira pergunta que faria ã
Mesa aliás primeira e talvez única - é se
o parecei" do nobre Senador José Paulo Biso I
é da unanimidade da Comissão de_ Consti#
tuição, Justiça e Cidadania?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O projeto está em regime de urgência,
daí por que o Senador José Paulo Bisol ter
falado pela Comissão.
O SR. JARDAS PASSARINHO - Dessa
forma, entendo que o projeto, estando em
regime de urgência, e o Senador José Paulo
Biso! falando pela Comissão, implica unanimidade da posição da Comissão:
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Ele resume o pensamento da Com.issão
ou presumidamente resume o parecer da Me_
sa . .É a regra regimental.
O SR. JARDAS PASSARINHO -A minha
pergunta a V. Ex~ como ilustre veterano,
membro da Casa, sabe que se nós tivéssemos
a tramitação antiga, uma vez que a Comissão
de Constitulção, Justiça e Cidadania, por
unanimidade, considerasse inconstitucional o
projeto, ele nãO teria mais seguimento, não
teria mais tramitação. E e_u v6jo_que a Comissão de Assuntos _Económicos, para recusar
o projeto, baseia-se no parecer na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Isso, Sr. Presidente, me faz lastimar a ausência do autor do projeto, que ~ o nobre
Líder da minha Bancada - eu sou a Bancada
e ele -é o Líder. De maneira que, não estando
ele aqui, naturalmente não defenderá os seus
próprios pontos de vista. Mas eu gostaria de
enfatizar uma passagem do projeto que talvez
esteja no exame feito pelo nobre Senador
pelo Rio Giari_de do Sul. No inciso II do art.
!9 do projeto está dito que a substituiçãoque seria a sabstituição do desemprego "pela colocação, total ou parcial, de servidores em disponibilidac;le_ remunerada, conseguindo a diminuição da, folha pela diferença
entre os salários e os proventos da disponi·
bilidade".
Nós estamos diante de uma medida provisória que adota esse princípio. Então, eu quero crer que sobre isso também incidia- porque não pude ouvir todo o parecer do Sena~
dor José Paulo Biso! - a inconstitucionalidade levantada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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Realmente, Sr. Presidente, nós, pelo texto
constitucional, não' podemos aprovar medidas de redução de salário, redução de remuneração. Resta saber se é redução de vencimentos ou de remuneração como um todo,
porque aqui, por exemplo, seria possível colocar em disponibilidade um servidor, tirando-lhe apenas a gratificação de função ou um

DAS que ele tiveSse por atividade de confiança. E ele voltaria naturalmente ao seu sa1ário

normal básíco, sem que se pudesse admitir
qUe a Constituição estaria sendo ferida.
Se não fosse anti-regimental, eu gostaria,

através da Mesa, de perguntar ao Senador
José Paulo Biso I se com relação a esse-incis_b
II, no momento em que V. Ex' faz o exame
global do projeto, teria reci6ido de V. Ex•
exatamente a qualificação 'de hlconstitucicinal, para o meu governo num futuro próximo.
Não sei se V. Ex• poderia acolher este pedido.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- 0 projeto e o parecer estão em discussão.
Assim, V. Ex• suscita uma dúvida a que o
nobre Senador José Paulo BiSo(, como Relator da Comissão de Constituição, J ústiça e
Cidadania, responderá, com a habitual gentileza. ·

O Sr. José. Paulo Bfsol- Nobre Senador
Jarbas Passarinho, entendemos que isto aqui
equivale a uma redução do salário, que, conseqüentemente, do ponto de vista dos preceitos con-stitucionais, é inConstitucional.
O SR. JARBAS PASSARINHO- No mo·
mento em que fiz a pergunta, Senador, referia-me ã irredutibilidade de vencimentos ou
da remuneração como um todo, porque a
irredutibilidade de vencimento, não há dúvida, transgride violentamente o texto da Carta
Magna.
A dúvida que suscitei é se é posSíVel haver
uma disponibilidade com o servidor que dispunha de uma gratificação, ao lado da sua
remuneração nonnal, e, tirada a sua gratificação, se ele fica em disponibilidade, do ponto de vista constitucional, isto é irredutibi-lidade de remuneração ou irredutibilidade de
vencimentos? Se for de remuneração, parece
que af a inconstitucionalidade não é flagrante, pois ~ remuneraçâ:o se somariam vencimentos e vantagens, e as vantagens podem
ser permanentes e temporárias. Pai- exemplo,
uma vantagem temporária é uma diária, como se chamava no Exército;- diária de pouso
e alimentação, fora de sede, e aquilo acontece
quando há uma víagem a serviço e não é
praticamente integrante da remuneração permanente._ESta é que era a pergunta feita ao
nobre Senador José Paulo Bísol porque, em
regime de urgência, nós vamos ter que decidir
isto rapidamente de maneira a compatibilizar
com a urgência requerida para o exame do
projeto·. -O Sr. José Paulo Bisol- Nobre Senador
Jarbas Passarinho, salientamos sob esse aspecto que o projeto não- estabelece nenhum
limite temporal ou quantitativo para a redução, apenas abre a possibilidade de os entes

patronais e de trabalhadores ajustarem o que
quiserem. E aí elaboramos um raciocínio em
cima do caráter protetivo do Direito do Trabalho, e dissemos:
"Na ausência de qualquer condicio~
nante a exCeÇã:O Pode acabar virando regra, isto é, a redutibilidade dos salários
pode transformar-se de fato, em norma
permanente. Para t3.nto, basta que a empresa alegue qualquer motivo ligado ã
conjuntura económico-financeira recessiva ... "
Isso que nos impressionou, no sentido de
que este projeto, transformado em lei, abriria
uma possibilidade inesgotável para o procedimento, e ele não contém nenhum limite para
fsso. Ne,ste sentido, ofende incisivamente o
pri-ncípio protetivo do Direito do Trabalho
e o modo pelo qual enfocamos, na Cons_ti~_
tuição, os Direitos Sociais.-0 SR. JARBAS PASSARINHO - Agra·
deço a V. Ex~ o esclarecimento. Outro ponto
que me chamou a atenção na redação do projetO- é que, nesse inciso, o nobre Senador
Roberto Campos diz:
"Pela colocação, total ou parcial, de
servidores em disponibilidade remunerada, conseguindo a_diminuiçáo da folha
pela diferença entre os salários e os proventos da disponibilidade."
ds proventos, se não me engano, no jargão
do serviço-pUblico, pelo menos, são a remuneração que recebe o aposentado, salário recebe normalmente quem está na ativa.
O Sr. José Paulo BisoI - Não entendi a
que dispositiVOV. Ex~ está se referindo.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ao mesmo inciso II do art. 1~> No fmal ele diz que
a diferença, que seria uma economia, seria
feita entre os salários e os proventos da disponibilidade, como se a disponibilidade já fosse
uma aposentadoria em si, Isso aí é que não
consegui entender, mas com relação ao piincipal já está esclarecido.
O Sr. losé-P&iilo BisOl -.:.=._ ISsO i-eaimellte
é um equíVoco de li~g~gem, um _equívoco
técnico no-tocante ao inciso II do art. 1~
O SR. JARBÀS PASSARINHO- Eu me
levei muito para: o campo do servidor público,
porque provento significa aquilo que recebe
o servidor que passou para a inatividade.

O Sr. !0Sê~8~~~ Bfsol- Exato.

_
O SR. JARBAS PASSARINHO - A isso·
se chama prOvento. Fora disso, não; é salário
ou, como o nosso caso, subsídio, etc.
Era isso, Sr. Presidente. Era esta a dúvida
que eu tinha e, uma vez esclarecida, acompanho o relatório do Senador Mauro Benevides.
O Sr. Maurício Corr'êa- Sr. Presidente,
peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau~
rício Corrêa.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -DF
Para um esclareciniento. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, apenas para prestar um esclarecimento, a meu
ver, de natureza terminológica.
- Quando o Senador Roberto Campos fala
em proventos, parece-me que a linguagem
adotada por S. Ex• é aboslutamente apropriada, porque 1 se determinado servidor está
em disponibilidade, quer-me parecer que o
tema adequado seja provento, pois é o que
mais se aproxima do aposentado.
Estou apenas querendo fazer referência a
este aspecto _.:.. como_ eu disse - de natureza
terminológica.
No que tange aos aspectos levantados da
inconstitucionalidade, a.credito, estou cons·
ciente de que o parecer do nobre Senador
José Paulo Bisol é perfeito, entendo que o
projeto é inconstitucional. _
_1?~~ o que ti~~a a dizer, S_!: Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Contínua em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em obediência ao disposto no art. 168 do
Regimento Interno, que eStabelece que não
haverá votação de proposições nas sessóes
de segunda e sextas-feiras, a matéria sairá.
da Ordem do Dia, a el_a retornando na sessão
de amanhã, quando poderá ser votada.

o· SR~ PRESIDENTE TNelson
-ltem2:

Câméfi0)

PROJETO DE LEI DO DF
N• 12. DE 1990

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Proje-to
de Lei do DF n 9 12, de 1990, de iniciiltiVa:
do Governador do Distrito Federal, que
dispõe sobre a reversão de servidor para
o cargo de Professor da carreira MagistériO Público do Distrito Federal e dá
outras providências. (Dependendo de
pare~er.}

Solicito ao nobre-Senador Pompeu- de Sousa o parecer da Comissão do Distrito Federal.
Antes, lembro aos Srs. Senadores que haverá uma sessão do CongresSo Nacional, hoje, às 18 horas e 30 minutos.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB DF. Para proferir parecer.) ...:... Sr. Presidellte,
Srs. Senadores, o presente Projeto -de Lei,
originário da Mensiige-m n9 39, de 1990-DF,
dispõe sobre a reversão de servidor para o
cargo de Professor da Carreira de Magistério
Público do Distríto Federal.
Em sua justifiC"ação, cumpre-nos ressaltar~
o então Governador do Distrito Federal, Joaquim Domingos Roriz argumenta que a presente medida visa a proporcionar tratamento
isonômico aos ex-servidores não abrangidos
pelo Decreto nvt0.025; de 23 de dezembrO
de 1986, e pela Lei n~" 7.598, de 11 de maio
de 1987, porque se aposentaram nos termos
das Leis Complementares n9 30, de 27 de
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julho de 1977, e n9 36; -de_ 31 de dezembro
de

1979.

Desse modo, o servidor que passou à inati~
vidade nos cargos de Professor de Ensino Ele~
mentar e de Professor de Ensino Médio, do
Quadro Suplementar de Pessoal do Distrito

Federal, poderá, agora, mediante opção, reverter à atividade para o Cargo da Carreira
de Magistério Público do Distrito Fedeial,
do Quadro _de Pessoal do Distrito Federal.
O Projeto dispõe ainda sObre os requisitos

para que se efetive taf reversãO através de
critérios que nos parecem apropriados. Enfim, remete a matéria à regulamentação que
será executada pelo Governador do Distrito
Federal, bem como indica a fonte das despe'sas decorrentes da aplicação do plano.
Efetivamente, trata-se de uma medida mew
ritória, vez que· vem Pór--flm a tiina situação
injusta em relação àqueles ex-servidores que
foram marginalizados pelos supra-citados diplomas legais.
Por outro lado, convém lembrar que os
referidos ex-servidores ainda esperam decisão da Justiça a respeito da questão. Assim
sendo, através deste Projeto, evitaríamos a
postergação do equacionamento do problema através de uma medida legal que viria
a sanar de uma vez por todas uma injustiça
contra esses ex-servidores.
Parece-nos, portanto, que o Projeto de Lei
do Distrito Federal n9 12190 merece total acolhimento, razão pela qual opinamos pela sua
aprovação.
·
É o parecer Sr. Presideilte.

O SR. PRESIDENTE \NelsonTarneiro)

-O parecer conclui pela aprovação.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.

(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
-- --Em obediência ao disposto no art. 168 do
Regimento Interno, que estabelece que não
haverá votação de proposições nas sess_ões
de segundas e sextas-feiras, a matéria sairá
da Ordem do Dia, a ela retornando na sessão
de amanhã, quando poderá ser votada.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carnoito)
Item 3:
Discussão em turnO-único, do Projeto
de Resolução-n94, de 1990~apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n"' 15,
de 1990), que autoriza a Prefeitura Municipal de Muriaé, Estado de Minas Gerais, a elevar em NCz$ 3.820.371,00 (três
milhões, oitocentos e vinte mil, trezentos
e setenta e um cruzados novos) o montante de sua dívida consolidada.
Passa-se à discussão do projeto, em turno
únioo. (Pausa.)
·
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em obediéncia aO disposto no art. 168 do
Regimento Interno, que estabelece que não
haverá votação de proposições nas sessões

qe ~egu,n-das e _sextas-ieiris, a matéria sairá
da Ordem do Dia, a ela retornando na sessão
-de amanhá, quando poderá ser votada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Está esgotada a matéria constante da OrdemdoD_ia.
Há oradores inscritos.
-- Concedo a palavra ao nobre Senador Irapuan Costa Júnior. (Pausa.)
S. Er não está presente~
Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy. (Pausa.)
S_Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Má~
rio Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores,
no dia 15 de março, comparecemos às solenidades que presidiram a troca de Poder peran~
te a Nação Brasileira.
EstivemoS 00 CongressO Naci-Onal e assistimos a Sua Excelência o Senhor Presidente
da República eleito, Fernando Collor de Me~
llo, jurar, respeitar e defender a Constituição
Federal. Em seguida, estivemos no Palácio
do Planalto, onde assistimos à transmissão·
de faixa, vendo o Senhor Presidente José Sarney colocar, sobre os ombros do Presidente
recém-empossado ·no Congresso Nacional, a
faixa presidencial com as cores verde e amarela e o brasão da República brasileira, símbolo do Poder.
.Posteriormente, atendendo a convite do
ltainaratj, estivemos presente à solenidade
de cumprimento de Sua Excelência o Senhor
Presidente da República. Naquela ocasião,
nós, ao cumprimentarmos Sua Excelência,
nos identificamos nominalmente como Senador da República ali presente como Líder
do PDT, e lhe fizeirios, na ocasião, a seguinte
observação: "-Senhor Presidente, estamos
atentos para fazer uma oposição séria e construtiva."
Esta, Sr. Presidente, a intenção do meu
Partido. :é intenção da Bancada do PDT na
Câmara dos Deputados e no Senado cooperar
para que das proposições positivas que estão
inseridas no chamado Plano Brasil Novo, ou
_E(an_Q_C_ollor. ou "Plano Terremoto"- Como queiram dizer- sejam adotadas aquelas
que, de imediato, sejam do consenso da sociedade_ brasileira e dos Srs. Parlamentar&s.
Todos estamos convencidos de que qualquer
que fosse o Presidente eleito, por qualquer
das forças políticas conjugadas, ele haveria
de procurar corresponder às esperanças do
povo brasileiro, tomando providências enérgicas para que nos livrásssemos da inflação
galopante que nos engole a todos. Acredito
que. em linhas gerais, quase que unissona~
mente, as consciências política e jurídica na·
cionais aceitaram as proposições colocadas
pelo nova Governo.
Mas este Congresso, ao receber, constitucional e regimentalmep.te, as proposições para serem analisadas, verificou que havia em

Terça'fe!ra- 27 1Q21

seu bojo, várias imperfeiÇões, decorrentes
mesmo, umas, da inexperiência d~queles que
fizeram com boas e louvadaS-intenções; outras, do açodamento como foi feito esse pra~
nejamento; e outras, porque, pormaisim.ãginação criadora que tivesse os seus feitores,
os seus compositores, os seUs elaboradores,
sempre alguma coisa haveria de faltar. E,
dentro da própria sistemática regimentar e
constitucional, era natural que o Congresso
Nacional ficasse aguardando-- c01D.o aguardou - e recebesse as Medidas Provisórias e
sobre elas se debruçasse e começasse a vê-las
e aperfeiçoá-las.
Entretanto, quando o Congresso começa
a tomar essas iniciativas, os Líderes, Ou o
Governo. através dos seus Líderes, através
dos Partidos que o apói3in, começam a criar
uma dubiedade de tramífução dai idéias que
deveriam. dentro do Congresso. materializar-se atravéS de emendas dos Srs. Palamentares. Estabelece-se uma corrente de emendas tradicionalmente apresentadas à Comissão Mista e outra corrente de emendas, através da oralidade dos Srs. Parlamentares, que
levam ao Planalto as sugestões, para que elas
já venham~o.Congresso, não pera serem anaIaisadas, e'sim em forma de Medidas Provi~
sórias.
Sr. Presidente, isso tudo faz parte do jogo
democrático, e nós estamos atentos. Quando
dissemos ao Senhor Presidente que estávamos atentos para fazer uma oposição séria
e construtiva. era po-rque tínhamos- e temos
- a certeza da responsabilidade que têm as
duas Casas do Congresso Nacional na defesa,
concretização e sedimentação da democracia,
que tanto suor, lágrimas e sangue têm-nos
custado a chegar até este momento.
Sr. Presidente, a pretexto de se combater
a inflação, a pretexto de se moralizar os hábitos e costumes deteriorados através dos tempos por Go_vernos anteriores. a pretexto de
se buscar uma solução adequada para os po·
bres e miseráveis desprovidos dos meios at~,
às vezes, para seu próprio sustento, a pretexto dessas providências, procurar sucumbir
as liberdade erdades públicas, procurar diminuir ou mesmo esmagar o pensamento humano, aí; Sr. Presidente, há uma distância muito
grande, porque, como dizia Guerra Junqueira no seu magistral poema "0 Melro": "Po~
de-se matar o homem, pode-se prendê-lo,
mas jamais se encancera o pensamento humano".
Nas providências que este Governo está
tomando, paralelamente às Medidas Provisórias de estabilização da economia, de corre-ção _dos males do p~sado da e_conomia, das
finanças, do sis-tema mom.!táriO, entendemos
que está haveó.do exorbitância no eXercício
do Governo para com outras ati~idades, atingi!J.dO, profundamente, as liberdades fundamentais da pessoa humana e do pensamento
que deve ser livre. E, Sr. Presid.ente, nos
lembramos de uma passagem de Bl-echet, ao
fazer menção e críticas aos sistemas_ fecha9os,
nazi-fascistas, que predoininaranl na Europa
em determínado momento. Cita Brecllt uma
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passagem referindo-se aos vizinhos: em determinado momento, chegou a polícia doEstado e prendeu um vizinho, alegando que
o prendia porque' era comunista; dias depois
a polfcia, com o mesmo rigor e levou outro
vizinho, alegando que ele estava sendo preso
porque era judeu; noutra semana, outro vizinho, e ele permanecia calado; na semana seguinte, prenderam outro vizinho, alegando
que ele era, se não mê engano, caf61icó; rilais
tarde, a polícia veio e o prendem, e, quando
o prendeu, não havia mais na rua quem protestasse contra aquele ato arbitrário. Sr. Presidente, é hora de nós, brasileiros,
de nós, Parlamentares do Congresso Nacional, aqui, no Senado da República, na Câmara dos Deputados, acordarmos para o entusiasmo deste jovem, impetuoso, inteligente
e bravo político que é o Doutor Fernando
Collor de Mello.
Nas suas ações iniciais, Sua ExCeMncia está
demonstrando açodamento muito grande, na
ânsia de que os políticos e a sociedade obedeçam rigorosamente às suas ordens e que as
suas ordens não sejam discutidas, não sejam
sequer analisadas, e sejam rigorosamente
obedecidas.
Sr. Presidente, já nesta Casa, dias pâssados, nos manifestamos-e deixaiÍlos aqui registradas as nossas preocupações ...

O Sr. José Fogaça -

Permita-me V. EX'

um aparte?

O SR- MÁRIO MAIA- Já darei o aparte
a V. EX'
Repito; deixamos aqui, registradas as nossas preocupações quanto as ações do Governo, que se exteriorizavam já com a grande
aceitação popular - os jornais registram as
pesquisas; 81%.
O Senhor José Sarney teve no Plano Cruzado popularidade até maior, de 92%, e,
àquela época, se Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, Doutor José Sarney, pedisse uma coroa, era muito provável
que este Congresso ou o povo brasileiro lhe
dessem uma coroa. No entanto, eram tão falíveis aquelas proposições e o gerenciamento
da perfeição não foi tão perfeito assim, que
passados os dias, as semanas e os meses, 6
dias depois das eleições o Plano se esboroava
e criava uma verdadeira impopUlaridade para
o Senhor José Samey.
Portanto, ficamos muito preocupados com
essa verdade absoluta do Senhor Collor de
Mello, em dizer que este Plano é perfeito,
é verdadeiro, é intocável, é "imexível". Na~
quele momento, dias atrás, como !amos fa~
lando, registramos as nossas preocupações se
a esperança não poderia transformar-se em
medo, se a certeza não poderia transformar~
se em dúvida, e também nos preocupávamos
como o arrocho salarial, com o desemprego
em massa, com as cadernetas de poupança,
que foram atingidas indiscriniínadamente,
com a internadmiaHzação da nossa economia
· e, por último, com a subtraç:ão das ~iberdades
, democráticas.

Ora, Sr. PresidCnte, agora, juntando-se a
essas preOcupações que registramos aqui,
dias atrás, vem a preocupação da subtração
das liberdades democráticas do povo brasileiro, entre váriãS aÇões arbitrárias de fiscalização em diversas entidades, que não-queremos aqui defender, porque não somos comerciante, não somos empresário, nem temos
propriedade rural. Somos um profissional li·
beral, médico de Província que deixou as suas
atividades médicas e passou a ter atividades
políticas representativas, que ganhava seus
honorários médicos e agora ganha os honorários pai'J3inentares, só e unicamente; não
t~mos outras fontes de renda. Portanto, falamos com toda isenção, Sr. Presidente.
Sr. Piesidente, pedimos seja transcrito nos
Anais da Casa editorial da Folha de S. Paulo
que bem coloca essa preocupação. Não sabe~
mos se algum outro Parlamentar já tez essa
solicitação~ caso o tenha feito, então a reiteramos, pedindo licença para que seja um dos
signatários do pedido de registro desse editorial nos Anais do Senado.
·
Sr. Presidente, reconhecendo, iÕ.clusive,
que a Presidência da República e a FoJba
de S. Paulo são duas instituições muito poderosas, não cabe, no nosso ponto de vista,
~um Senador de um Estado periférico, como
o Acre, comprar essa briga entre dois poderes
tão grandes: A Folha e o Governo. Portanto,
não estamos aqui comprando briga. Absolu-·
tamentel Apenas, Sr. Presidente, estamos
com medo da escalada do arbítrio. Estamos
com medo de, se não !eclamarmos, se não
colocarmos _um "basta" neste momento, e
se -não colocarmos a democracia nos devidos
trilhos, nos arrependeremos depois. Sr. Presidente, não estamos aqui profligando contra
o Go_vemo, nem defendendo, especificamente, a empresa Folba de S. Paulo, mas cremos
que vale a pena lutar pela liberdade. Vale
a pena, Sr. Presidente! Vale a pena, sim,
lutar pela liberdade! Para perder ou ganhar,
porque o que vale na vida não é ganhar ou
perder, e sim lutar. E a nossa vida pública
tem sido uma luta pere~e contra os arbítrios,
porque, Sr. Presidente, amamos a liberdade,
porque -consideramos que a liberdade é como
a água: só seutimos falta dela quando temos
sede. Por isso, tememos que essaS atitudes
art>itrárias do novo Governo possam desen~
cadear um processo de escalada de arbítrios,
e, baseado numa força messiânica de apelo
ao populismo, aos descamisados e aos pés
descalços, vir a acontecer novamente, neste
sécqlo, quando estamos chegando do outro
lado dq rio, já quase ã praia começarmos
a suc-umbir à liberd~de e não .tenhamos a
oportunidade de ver a tão sonhada e cantada
liberdade do Hino da Independência abrir
as asas novamente sobre nós.

o sr;~Ne:Y -Maranhão- Permite-me
Ext uma aparte?

v.

O Sr. Afonso Sancbo- Permite-me V . .Ex•

uni aparte?
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O Slt. MÁRiO MAIA - O nobre Seo~dor
José Fogaça havia pedido um aparte, mas,
como S. Er. se retiro_u, por ordem aorice_do-o
o ã.o meti nobr~_ a:rnigo, também do colégio
dos cassados, Senador Ney Maranhão.

O Sr. Ney Maranhão- Com muita honra,
fazemos parte de uma casta muito importante
de cassados.
O Sr. Jutaby Magalhães- V. EX" me co_lo~
caria em terceirO lugar na fila para aparteá~

lo?
O SR. MÁRIO MAIA - Pois não.

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador
Mário Maia, tenho um grande respeito pelo
debate com V. Ex• Todas as vezes que V,
EX' vem à tribuna, o faz Para tratar de assunto
de suma importância, não só para a sua região
tão sofrida e esquecida dos poderes públicos,
como também para o nosso País. Prestei aten~
ção à oração de V. Ex• até agora e anotei
alguns pontos. Peço vénia a· V, Ex~ para d-iscordar de algumas conotações que V. Ex~ está.
_ fazendo, neste instante, no Senado da República. Senador Mário Maia, sabemos que a
violência, quando não é detida, se alimenta
progressivamente. Todos sabemos das lições_
da História. Acontece que o Diretor de Redação da Folba de S. Paui9, o jornalista Otávio
Frias Filho, considerou a invasão um ato estúpido e ilegaL Até af, respeito o ponto de
vista do ilustre jornalista. Respeito, mas não
concordo. Mais adiante, no jornal A Folha
de S. Paulo, disse textualmente que não reconhece o Presidente Collor de Mello como
Presidente da ·~epública, e sim, "como um
usurpador vulgar da Constituição". Ora Senador Mário Maia, as palavras do jomalista
Otávio Frias Filho se chocam com as da maio-ria esmagadora do pavo brasileirO que Consagrou nas urnas, dia 17 de dezembro, o Presidente eleito.
No meu entender, o que o ilustre jornalista
Otávio Frias deveria fazer era esfriar a cabeça
e exigir das autoridades a apuração do caso
em todos os seus detalhes para, depois da
apuração, se pronunciar. Todos temos respei~
to pela imprensa, nobre Senador. Mas nesta
hora em que todo o povo brasileiro está v-oltado para a solução maior de seu inimigo, que
é a inflação, onde o Congresso, hoje, é o
centro de todas as decisões, do fracasso ou
da tranqúilidade, que 89% do povo brasileiro
espera, como bem atestam as pesquisas em
apoio ao plano do Govemó Collor, não vamos criar uma tempestade; v-amos apurar esse
caso com o equilíbrio que a opinião pública
espera de todos nós, evitando os aproveitadores, nessa- hora. Aqui faço um parêntese,
porque se V. Ex• ler uma página da Folha
de S. Paulo, verá algumas figuras conhecidas
nas rodas das malandragens nacionais, com
uma cara de inoc~nte, dando apoio àquele
jornal. Por trás dessa gente, o que eles querem é ver o caoS. Nesta hora, com â solidariedade de todos, esse_ Judas, para conseguir
o seu intento, deseja golpear as instituições.
Nobre Senador, por CQj_ncidência eu esta v~
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em São Paulo na sexta-feira, e fui convidado
para o programa do jornalista Ferreira Netto.
Não estou falando_ aqui como Vice-Líd~_r do

Governo, nem cOmO Líder do Partido do Presidente nesta Casa, estou falando pessoalmente e_ pela experiência que tenho·. O delegado que comandou a diligência, no meu entender, repito, ultrapassou a sua autoridade.
Um órgão de imprensa é uma empresa como
outra qualquer. Quando o pessoal da Receita
Federal foi até à Folha, acompanhado da Po-

lícia Federal, o que tinha que ser feito? Na
portaria - pelo menos -isso vi escrito e é
por isso que tem que ser feita a apuraÇão
-tinha que haver uma identificação. O dele~
gado, chegando lá, teria que dizer, que desejava falar com os diretores e esperar que o
pessoal da portaria se comunicasse cOm os
mesmos, para dizer que se encontrava ali uma
comissão que queria falar com a diretoria.
Ele usou a força, como se _o local fosse uma
casa de marginal e, se isso aconteceu, o dele~
gado está errado, porque não pode haver primazia de pessoas que estão sendo investi~
gadas com dois pesos e duas medidas. Da
mesma maneira como foi a. Folha de S. Paulo,
poderia ter sido a Rede Globo, SBT, ou
uma iridústria qualquer. Tenl que--haver o
princípío de autoridade e o respeito às pessoas até prova em contrário. Se amanhã, ele
chegasse à Follha de S. Paulo, pedisse a documentação e os donos nãô a entregassem aí,
sim, tinha que haver o princípio de autoridade dentro desse parâmetro. Senador, respeito o ponto de vista de V. Ex•, que sei
ser um homem eqUílibrado, com a experiência como a tivemos no regime militar, sabemos o que passamos e, por isso, temos autoridade para falar.
O SR. MÁRIO MAIA- Exatamente. Por
isso, os nossos cuidados e· as nossas pre_ocupações.

O Sr. Ney Maranhão - Se isso aconteceu,
o delegado é que "passou-o--p-é pela mão",
como diz o matuto. Portanto, eram esses os
esclarecimentos que queria dar a V. Er
O SR. MÁRIO MAIA - Agradecido, nobre Senador Ney Maranhão. Veja bem, não
estamos defendendo, como dissemOs, a Presidência e não a estamos- acusando. Estamos
lamentando e chamando a atenção do País,
com toda a isenção , para o fato que está
ocorrendo. Mesmo porque achamos que a
Presidência da República e a Folha de S. Paulo, como falamos, são duas instituições muito
poderosas e até muito parecidas entre si. Ambas são autoritárias, auto-suficientes e consideram-se acima, até, das normas legais da
boa convivência.
O Sr. Ney Maranhão- Permito-me discordar de V. Ex•; o Pres~dente da República
não é autoritário, está cumprindo a lei. Entretanto, algumas pessoas subalternas querem
se aprovei~ar disso.

O SR. MÁRTÓ ~MAIA - Nã nosSa visão,
ele é o maestro, a música toca de acordo
com o maestro, se o maestro avança ... A

própria Folha d~ §). Paulo faz menção de que
_Sua E~celência, ó Senhor Presidente da República, tírilia COnhecimento prévio do que
ia acontecer, o que também deve ser apur<_ldq.
O SR. Ney -Maranhão- Não tenha dúvida,
Senador, ele assume as responsabilidades de
seus atos.

O SR. MÁRIO MAIA ...::se Slla Excelência
tinha conhecimento prévio, então houve um
arbítrio~ Se mandou fiscalizar, mas se, no seu
discurso anterior, disse que a inflação- genericamente, julgamos até unia força de expressão, mãs-aChamos qUe não era um caso
de justiça, ef<l_um· caso de poUcia, e colocou
em prátiCa- ieãlmente i Polícia à frente da
Justiça, então, começamos· a fic;Ir Com ·medo.
Nós, como advers~!ios, como falª.mos aqui,
temos a esperança e estamos- torcendo para
que dê certo! p-orque trará benefícios a todos
nós. Mas começarn_os a temer que a esperança
se transforme em medo, em dúvida, em insegurança ...
O Sr. Ney Maranhão - Há um adágio po·
pular que diz o seguinte: "Confunda, mas
não misture." A Presidência da República,
o Presidente da República, no meu eníender,
não é arbitrário, ele apenas autorizou uma
diligência a uma_área e quem fez a diligência
pode ter co.m:etido arbitrariedades.
O SR. MÁRIO MAIA --- Então; pode ser
que os qUe cOineteram arbitrariedades, as ~s
tejam pratiCando à imagem e semelhança do
seu Líder, de modo_que pode haver essa confusão também. E aí o nosso temor. Veja bem,
não estamos aqui tomando a defesa do órgão
de imprensa. Tomamos a defesa da Folha,
porque t:iritbém sofremos um atentado. Gostamos de escrever. às ve~es fazer umas poesias, e, _outras vezes, escrever também alguns
artigos dispersos, e tínhamos uma vontade
enorme de ter om jornal. Gostaríamos também de ser jornalista-e somos um jornalista
amador - e caimos na asneira, como se diz
lá no Norte, quando eleito Senador, de montar um pequeno jorrial, Folha do Acre, e
quarido as coisas se desenvolveram os adver~
sários jogaram uma bomba de alto poderdestrutivo dentro do parque gráfico, deStruindo
a Folha, e as nossas boas intenções de termos
um jornal informativo para o ·povo. E até
hoje sofremos as conseqüências morais e materiais deste fat_o. De modo que não estamos
defendendo a arbitrariedade contra a Folha
de S. Paulo, como defendemos e denuncia~
mos ao Congresso quando jogai<im a bomba
no nosso jornal Folha do Acre.
_Concedo agora, por ordem, o aparte ao
nobre Senador Afonso Sancho pedindo que
abrevie o seu aparte, para que também possamos ouvir o Senador Jutahy Magalhães, e
a Mesa também já me olha assim com olhos
de tempo ultrapassado.
O Sr. Afon~ Sancho -_Senador, os me11s
apartes são sempre sintéticos. Eu devo dizer
ao nobre _Senador que é lamentável o fato
que ocotreu. Não o da fiscalização, pOrque
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a Folha como qualquer empresa brasilc;:ira
não é santuário intocável d,e se_r fiscalizado,
apenas pelo acompanhamento da polfcia
àquela fiscalização qUe, no meu modo de ver,
tornar-se-ia desnecessária. Agora não é por
este fato que Folha deva, de agora em diante,
descer com toda espécie de torpeza em cima
do Presidente comparando-o com ditadores
que já se foram e outras comparações como
fez em seu editorial, chegando a dizer que
o Presidente é cercado por canalhas, O referido jornal está ampliando muito o li!):guajar.
Deve existir um pouco mais de respeito, porque eu acredito que o Presidente não está
cercado por canalhas. Quanto a esta afirmação do nobre Senador no sentido de que o
Presidente disse que o projeto é perfeito, triste de alguém que lançar um projeto, dizenq~
que é imperfeito, Este indivfduo deve ser um
boçal, não deve ser um homem inteligente,
competente e nem ter confiança em si mesmo. Acho que Sua Excelência tem todara2ão
em dizer que o projeto é perfeito. Mas t~.~:do
que é perfeito também pode sofrer adequações. ..

O SR. MÁRIO MAIA - Logo, não é per~
feitor
O Sr. Afonso Sancho - Eu não diria. que
não é perfeito. Às vezes, falta um complemento da perfeição.
O ~SR. MÁRIO~~ MAIA - A perfeição é.
uma concep-ção filosófica de estética, de moral, a várias coisas. De maneira que alguém
afirmar que a sua obra é perfeita, é exagero.
Nem os deuses ousaram dizer que eram perfeitos nas suas obras.
O Sr. Afonso Sancho - S.erià ffielhOr que
Sua Excelência dissesse que era imperfeito.
O SR. MÁRIO MAIA - Nem Deus foi
tão perfeito, Até Deus i6Coi:theceu a imperfeição da Sua obra, porque Ele se arrependeu
de fazer o Mundo e mandou o dilúvio para
terminar tudo. Quem nos salvou foi Noé. Por
isso, qua.Ildo digo graças a Deus, digo graças
a DeuS e a Noé.
O Sr. Afonso Simcho --Senador, V. Ex•
há de convir que ele não poderia dizer de
público que o projeto era imperfeito. Ele poderia dizer, nomáxiinõ~ que esse projeto projeto poderia sofrer adequações que iriiin
aferfeiçoá-lo mais. V. EX' também falou em
arrocho salarial. O que Sinto é que vai-havér
cOmpensação grande dos salários.
O SR. MÁRIO MAIA - Tomara que sim,
V. EX' coloca no futuro: vai haver, ou haverá.
Tomara que haja.
O Sr. Afonso Sancho - Não há arrocho
salafial. Não vai haver devido ao combate
à inflação.
O SR. MÁRlO MAIA - A~é entendo pouco disso._

O Sr. Afonso Sruicho deixa falar!

V. EX" não me
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O SR. MÁRIO MÁIA - É um diálogo!
As classes representativas dos trabalhadores
é que estão dizendo que está havendo arrocho.

O Sr. Afonso Sancho - Eu gostaria que
V. Ex• ouvisse e depois rebatesse, senão bancaremos dois bacharéis que falam a noite toda
e não chegam a uma conclusão.

O SR. MÁRIO MAIA - Pois não. Continua V. EX' com a palavra.

O Sr. Afonso Sancho- Não existe arrocho
salarial neste Governo. Pelo contrário, este
Governo vai dar compensação ao salário.
Não entendi quando V. Ex• falou em internacionalização da economia. Não entendi! Vou
entender quando V. Ex• esclarecer melhor.
E também devo dizer que nós temos o dever
não de tocar fogo no circo; mas de procurar
apagar o fogo que surgir. De forma que acho
que nesse problema da empresa jornalística
- dirijõ-me ã empresa, não me dirijo ao jornal-, faltoucoeréncíã, pois quando gerentes
de bancos foram presos, quando donos de
supe-rmercados foram presos, não foi armado
aquele circo contra o Governo. Por quê? Aí
faltou coerência. Devia ter sido na mesma
medida com que ela foi c.?_fendida. Logo, no
meu modo de ver, devemos ter uma ·certa
prudência e procurar examinar o fato s_em
aumentar ainda mais essa providência lamentável. Portanto, fico com ·aquele velho pensamento: "Todo mal traz um bem". Quer dizer,
diante do fato, de agora em diante, talvez
procurarão corrigir, porque não há necessidade de polícia e eu sei o que é polícia com
fiscalização, porque no Ceará o maior empresário daquela terra, no tempo_em que o Sr.
Delfim erã Miriistro, sOfreu tam-ãôha ·humilhação, que quando me contou o que se passou chorava de raiva, de ódio, porque não
póde reagir. Então, eu sei que polícia não
deve estar envolvida neste assunto. A não
ser quando há reação, a não ser quando o
sujeito diz: aqui não entra ninguém. Então,
a fiscalização chama a polícia para abrir a
passagem dos que vão fiscalizar, Este é o
meu pensamento. Estou de ac_ordo com V.
EX', em determinados pontos, nós devemos
ter um certo-_cuidado, devemos desejar que
não ocorram fatos dessa natureza, pois com
tais fatos, tenho a certeza, nem o Presidente
nem o Sr.- MinlsüO da-JlistiÇa concordariam.
São atífiides que já conheço como excesso
da polícia: Basta dizer que lá no Ceará, no
tempo da famosa polícia federal, o nosso Diretor recebia um telefonema à meia-noite,
proibindo a saída de determinada matéria,
por ordem do Sr.-Ministro da Justiça. O Sr.
Ministro da Justiça acho que nem sabia da
s a polícia nessas horas se exce;de, pratica
o ato, querendo vender serviço e quem está
lá ein cima é que leva. Quando o Sr. Armando Falcão assumiu o Ministério, sendo ele
meu amigo, disse-lhe que isso era uma insjustiça. Ele me disse que da próxima vez perguntasse quem dera a ordem, não cumprisse e
telefonasse para ele._ QuandO ac~nt~c_~:u
_próximo fato perguntamos de quem a deter-

a

minação,-qlfal o funcionário de gabinete que_
está dando essa ordem. Nunca mais a irilpren-..
sa do Ceará foi incomodada com essa ordem.
Nós temos que debitar isso, às vezes, a um
excesso de dispositivo inferior, não é o pensamento. Eu não acredito que um jurista como
Bernardo Cabral iria arautear um fato como
esse com poHcia. Com a fiscalização não.
Acho que toda empresa está sujeita à fi~cali
zação.
O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador
Afonso _Sancho, tomara que assim o seja, e
a nossa prc!o_cupação também é a mesma~ Não
acredito que o nossa Colega jurista, no passado atingido pelo arbítrio junto comigo, S.
Ex• é da mesma lista de cassação minha, pertence ao colégio dos Cassados, que venha agora compactuar com o arbítrio.
A oportunidade se oferece, e os escalões
inferiores, para agradar ~o rei, vão cometendo arbitraríedades. Pode ser que assim seja. A versão é de- que - tomara que não
seja confirmadO- o _F_residen_te, o Ministro
da Justiça e a Ministra da Economia tiveram
conhecimento prévio do que haveria.
Então,Vamos ser todos magnânimos: se
houve erro ·de ambas as partes, _se a Folha
de S. PaiifO está exagerando nos seus editoriais, nos seus comentários - porque está
realmente com toda a corda - buscando bis·
tória, comparação com o nazismo, fascismo
e tudo_o_que é arbitrariedade, ela está denunciando falta de liberdade nos seus argumentos. Se o governo recci'llhece que não deu
esta ordem, porque é autoridade máxima eque tem poder para isso, ele mostra a sua
magnaniniidade, seu altruísmo, sua boa-fé,
e se retrate publicamente, porque ele se exalta e se engrandece publicamente. Então, que
o Govenio Venha e diga: absolUtamente, não
concordamos com essas arbitrariedades, não
demos ordem para que isto acontecesse e vamos punir os que assim procederam, porque
estâÇ __SãJpicanao·a imagem do Governo com
tintas dolorosas.

O Sr~ AfõDSO S8D-ch0-.:.:.: Diante diS o-lc~nsas
do jornal, acho que tirou a confiança do Governo, do Presidente e do Secretário Romeu
Tum a.
O SR. MÁRIO MAIA - Mas o bom coração e as boas intenções sobrepassam tudo
isso e até se coloc_am, morã.lmente, muito acima da Folha, a Folha, que veio com essas
exaltações, com esses impropérios, no entanto~ iião lhe havia razão, se o Governo dissesse: Não mandei; peço desculpas. Ele ficaria
engrandecido. Mas, não sei do gênio impetuoso do nobre Presidente da Rep6blica, se
Sua Excelêlida teria esSa grandeza, isso tranqüili:Zariã. a Nação, desarmaria o espírito-de
todos e tocaria o barco adiante. Quem sabe
se assim procedendo a Folha não retomaria,
cOmo -recõli.liece ela mesma, aos seus editoriais, aoS seus cói:nentáfíOS políticos, à justeza
do plano. Ela mesma está aplaudindo, em
inuitas coisas, e contintiii aplaUdindo, apesar
disso. Se há cooperação, deve ser para todos.

Ãcredito que se o Governo to~ar essa a-titude
de elevação, ética, moral; de compreensão
política, de pacificação de não amendrontar
a sociedade, as coisS:s voltarão ao seu leito
normal. Os comentários desse e de outros
jornais- sãO de que - não li na Folha de S.
Paulo, li em outros jornais - a Folha fóra
acre nas críticas aO -sr. Fernando Collór de
Mello, durante a campinha, ·leVantando algumas_dúvidas sobre a sua administração em
Alagoas e sobre aqueles que hoje são seus
imediatos cooperadores como Ministros. Li
um comentário nos jornais- de que a Srt• Zélia
Cardoso de Mello seria uma das marajás,
uma das benefiCiadaS. Li OutroS comeiitários
pessoais -sobre parentes e aderentes dó Senhor J:'_residente da República que precisam
ser esclarecidos, diante da auréola de austeri_M
dade e honestidade com que se envolve o
novo Governo, porque Sua Excelência seco~
loca dentro de uma auréola de perfeição. Toda e qualquer suspeita que se levantar sobre
a sua pessoa, sobre um dos seus parentes
ou so_bre o seu Governo, Sua Excelência deve
esclarecer à Nação;
que ha]a a transparência de uma imagem perfeita.
É o que queremos - e fazemos votos que ªconteça.

para

O Sr. Jutahy Magalhães V. Ex• um aparte?

Concede-me

O SR. MÁRIO MAIA- Concedo o aparte
a V. Ex• com todo o prazer,
O Sr. Jutaby Magalhães- Nobre Senador
Mário Maia, vê V. Ex• o perrigo de se generalizar as coisas quando fazemos comentários
a respeito de determinado assunto. O meu
querido amigo a quem admiro muito e respeito, o nobre Senador Ney Maranhão, no seu
aparte, disse que figuras conhecidas das rotas
da malandragem deram apoio à Folha de S.
Paulo, O Judas. Veja V. Ex•, entre as figuras
das rotas da malandragem estaria o Senador
Roberto Campos.

O SR. MÁRIO MAIA- E o S<nador Jarbas Passarinho, que escreveu art~go defendendo.
O Sr. Jutaby Magalhães - O Senador Jarbas Passarinho e outros tantos; porque o Senador Roberto Campos, por exemplo, mostra que, no Leste Europeu, a polícia está saindo_ da economia, o que é um grande perigo,
porque aqui também tenho em meu poder
um artigo do Barbosa Lima Sobrinho, e vou
ler apenas uma frase:_ "Platão já nos dizia
que a obraMprima da injustiça é parecer justa"~- O que essa Iet essa medida provisória
que determina prisões de figuras que atentam
contra a economia popular, _no _abusQ do po~
der económico, é, aparenteme'nte, totalmen·
te justa, porque todos nós aqui sempre combatemos o crime do colarinho branco, quere~
mos ver punidos os elementos que abusam
do poder económico. Agora, a forma como
foi feita a medida provisória não é apropriada
para isso, criar-se mais um crime inafiançável
tãmbém não é o caminho certo. A Folha de
S. Paulo não está-isenta de fiscalização. Ago~

Março de 1990

DIÁRIO DO CO!\TGRESSO NACWNAL (Seção II)

ra, está, sim, isenta de se fazer, de abusar
do poder para uma vingança, como foi fe1to
lá. Se V. Ex~ leu o editorial d' O Estado de
S. Paulo, de ontem, V. Ex' há de ver_que
essa providência foi em torno de uma medida

tomada praticamente por todos os órgãos da
imprensa nacional e que houve fiscalização
os da imprensa. Uma ftScalização normal e
educada. Por que apenas o arbítrio? E wn
arbítrio, seguildo disseram os porta-vozes
dentro do Governo, pelo menos está publicado isso, aplaudido pelo Senhor Presidente
da República, que Sua Excelência teria
aplaudido a ação da polícia, não tomado "ape-

nas conhecimento, mas que teria também
aplaudido a ação da políci~. Esse é o perigo.
Tenho feito oposição ao Presidente da República, tenho condenado certas medidas, tento
fazer a diferenciação entre O Presidente e a
~ssoa físiC~ são _duas c_oisas_~mpletamente
diferentes. b lógtco que ãs- vezes se confundem, mas procuro fazer bem essa diferenciação, por razões de ordem pessoal. Mas,
eu me preocupo· qu~alido vejo pessoas que
merecem o respeito nacional dizerem: ''Não
há caminho de volta, é vencer ou vencer".
Como discutir a constitucionalidade das medidas quando a própria Constituição reconhece a necessidade da sua revisão em 1993?
Um outro me diz: "Atualmente vivemos uma
situação de caos, na qual não_ é possível opor
o direito individual ao direito coletivo." Ora,
Srs. Senadores, quando vejo tentativas de explicar medidas que são eivadas de inconstitu·
cionalidade, fico preocupado, porque esquecer-se dO estado de direito em nome de um
bem coletivo ... Acho qw.::--não é o caminho
para se chegar a lugar algum, é o caminho
para se chegar ao caos, po~_que onde não há
direitos só pode existir o caos. Então, vejo
V. EX" que cito ilustres representantes do_ Governo, como o Sr. Rícaráo Fiuza. Segundo_
publica a Teresa Cruvinel na sua coluna de
ontem, lá em Recife, foi preso u:ffi IÍlédiOO
quando terminou -de fazer uma cirurgia; era
sócio de um supermercado, que tinha sido
autuado, embora não tendo qualquer participação gerencial, não pôde pagar fiança; porque tudo isso está garantido pela Medida Provisória n~" 153, que torna iÕ.afiançáveis os crimes c-ontra a economia pop-ular. Aí diz o Deputado Ricardo Fíuza: "Configura ~o" estado
policial e é inconstituciorial", Veja V. Ex•
que até aqueles lideres mais chegados ao Governo estão começando a reconhecer o arbí~
trio que se está praticandO. Veja V. Er-a
injustiça-que se está fazendo com o Delegado
Romeu Tuma. Um homem-totalmente respeitável, quase uma unanimidade nacional,
figura respeitada como policial. Colocaram~
no no papel de xerife, que ele não pode desempenhar bem, porque o xerife vai pelo arbítrio, e o Delegado Tuma sempre resfniitOua lei, pelas informações que se tem. E, agora,
o que se está vendo? É a utilização do arbftrio
para atemorizar as·pessoas. V. Ex•, Senador,
é empresário. OD.de é que já se viu a polícia
ir a uma empresa e dizer que não se pode
demitir a, b, ou c? Isso não existe! Há medi~
das legais para impedir que uma empresa ve-

nha a demitir._ Vamos ampliar o direito de
garantia do _emprego, vamos punir financeiramente aquela empresa pelo aumento do
aviso prévio e por uma indenização maior.
Tudo isso é possível de se fazer legalmente.
Mas a polícia ir para a gerência de uma empresa e dizer: Não demita porque senão eu
vou agir aqui dentro, isso é chantagem. É
o único termo que se pode utilizar. Isso é
que nós condenamos. Sei, Sr. Presidente, que
estou me estendendo e peço desculpas ao Senador Mário Maia~ Mas, eu queria_ afirmar
mais _uma- vez isto: o programa do Senhor
Presidente da República, segundo ele diz, foi
aprovado três vezes. Agora, quem está traindo o programa senão a própria Presidência
da República? Está tomando medidas que
dizia que não tomaria. Está tomando medidas
que, durante a campanha, ele condenava co"'=mo contrárias ao interesse nacional. E, no
enta,nto, ele, como Presidente, está agindo
em oposição ·ao seu próprio programa.
Quem está traindo o prOgrama? Somos nós
ou é o própi"i"ó Presidente da República?
O SR. MÁRIO MÃIA - Agradecido a V.
Ex' A Mesa já nos adverte para que tenninemcis a -intervenção, e queremos fazé-lo deixando registrado no nosso pronunciamento
o seu aparte, que é o fecho do nosso discurs~
por encerrar um grande conteúdo ético. J:::.
qUe o Presidente da República deveria ter
tido o cuidadq_,_ quando resolveu intervir nas
cadern_etas__ de poupança, de respeitar mais
uma vez todaS as suas promessas feitas durante a campanha eleitoral, para não cair em
contradição ou incoerêrlcii com as suas pala~
vras. E, agora, por mais de uma vez, nós
o vímos, de_ yiva voz, reafirmar que está cumprindo rigorosamente todas as promessas, todas as afirníã.Çóes feitas durante a campanha
eleitoral. No~ntanto, toQa a_ Naç_ão brasileira
assistiu na<iuete f<imoso debate, o último que
houve entre ele e o seu contendor, no segundo turno, em várias oportunidades ele procu~
rar distorcer os argumentos do seu adversário
para jogá-lo contra a opinião pública, quando
õ LUfa fez referências aos nordestinos, dizen_do que por ser um povo marcado, estigmatizado pela pobreza, pela carência da-própria
alimentação, estava gerando, segundo os es~
iu_diosos, uma Sub-raça. E o então candidato
Collor pegOu este argumento como se o seu
contendo! estivesse afirmando que o nordestino é uma sub-raça, e colocou-se contrariamente-à esta afirmação, de maneira a ter um
efeito negativo contra o seu contendor. Ali
ele agiu de maneira maldosa contra o seu
adversário, e-o6i"eve vantagem eleitoral com
aquilo.
Em outro ponto do debate, referiu-se à
caderneta de poupança, quase que acusando,
perante -a Nação brãsileira, que Lula era um
intervencionista', que ia ititervir na casa, no
terreno, nas economias; na conta-corrente,
na caderneta de poupança, que eram intocáveis. Então, mesmo que tivesse havido má-fé
d--ºS que operavam no open, com as últimas
transferê_ncias para a caderneta de poupança,
deveria ter tido o cuidado de se tornar intocá-
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vejs as ca-dernetas. E o que aconteceu foí
o contrário, e de uma maneira devastadora,
colocou no arrastão baleias, tubarões, golfinhos, sardinhas e lambaris, de modo que pegou todo mundo. Agora é que__se estão fazendo algumas correções, dado o clamor popular, o clamor público e o_de alguns Parlamentares destas duas Casas do Congresso Nacio-

nal.
Sr. Presidente, agradecemos â Mesa a tolerância e aos meus Companheiros semi.dores.
a atenção. Para que os nossos filhos_e"-i:letos,
ao estudarem História, possam verificar este
momento, através dos registres, não das nossas palavras descoloridas mas dos registras
feitos através dos jornais, dos órgãos de imprensa, pedimos a transcrição nos Anais do
Congresso Nacional do _editorial da Folha de
S. Paulo de ontem, 25 de março, sob o título.
"É preciso resistir", que oferece um libelo
ao novo Governo, advertindo_a Nação para
que se ponha de prontidão contra o arbítrio.
Por isso é que merece ser transcrito. (Muito
bem!)
_
_DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. MÁRIO MAIA EM SEU DISCURSO:
É

PRECISO RESISTIR

A "era Collor" vinha se apresentando comi:)" um perfo-ãà--de modernização da economia, de consolidação democrática e de cora~
gem decisória; fundada no talento propagandístico de um poiftico que não hesitou em
mobilizar os truques mais rasteiros do "mar~
keting eleitoral", contando com o clima de
desespero que acompanhava a ameaça de hiperinflação, au.iiliada pela ausênciã de cultura política em Iâ!gas faixas da soci~~é brasileira, a "era Collor" vai~se trallHbrmando
em sinónimo de opressão do Estado, totalítarismo, violência, arbítrio e iniqúid-ade.
Seguem-se, dia apó~ dia, prisões discricionárias; os mais frívolós e minúsculos pretextos~ a irregulariçladê no preço de uma única
embalagem, quandg todas as demais seguiam
o tabelamento, o em detectado numsó pacote de maizena ou num--artigo de perfumaria
-já deram margem a atas de truculência
só concebfveis_na ditadura mais obscurantista. A prisáo dos responsáveis por uma publiarçâo técnica, numa agressão i_PA~eitável à
liberdade de informação; a in~upulosa e
vil procura de "inimigos do Pl~o Collpr",
que vitima gerentes de bancos e de supermer~
cados e qúe agora recai sobre os proprietários
de uma rede comercial; a ameaça arrogante
e demagógica de reali;zar uma "devassa fis~
cal" nas empresas que estiverem demitiildo
funcionários- corno se o necessário controle
da Receita Federal devesse transformar-se
em instrumento para a discriminação, a chantagem e a propaganda política- tudo ia assumindo o caráter de uma farsa grotesca, desti~
nada a enganar a população no que diz respeito ãs reais conseqüêcías do plano económico
-que esta Folha enfaticamente apóia, apesar dos séiios-cristos que acarreta. A exploração barata do inconformismo latente na sociedade quanto âs desigualdades de renda;
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o apelo à desordem social e à sede de encon-

trar os "culpados" por uma seríssirria e complexa crise económica; o aceno populista aos

"pés descalços" e aos

~'descamisados",

a

ap·osta nos atos calculados, na pose teatral,
na intrepidez juvenil, no autoritarismo falastrão de um governante, compõem o quadro
clássico de uma aventura fascista.
Com a invasão da Folha de S. Paulo, desmarcara-se por completo esse liberalismo de
matéria plástica, essa modernidade Kitsch,
esse-dinamismo de canastrões, essa austeridade de aproveitadores e arrivistas, essa disciplina de uma gangue desordeira, esse jaCobinismo de oportunistas que se quer impingir,
sob o nome de "Reconstrução Nacional", à
opinião pública brasileira.
Pr!!tendeu-se intimidar um jornal que faz
da independênica crítica e do apartidarismo
sua mais alta razão de ixistência. Agrediu-se
a liberdade de expressão. A democracia foi
ferida por uma camarilha subdesenvolvida e
truculenta, que se julga incon_teste nos seus
própositos de, afirmando "salvar a pátria",
romper a ordem constitucional e dar plena
vazão a tudo o que signifique abuso de poder
e terrorismo de Estado. O círculo se amplia.
Dos acólitos de primeira hora aos capangas
de comício; destes aos aventureiros mais atirados; seguem-se os bajuladores, os adesistas, os que se sensibilizaram diante do clima
de cafajestismo dominante; somam-se os iludidos; completam o quadro os intimidados,
os covardes, os submissos; e está montada,
assim, uma estrutura de mandonismo e de
opressão, azeitada pela mistificação e pela
propaganda.
É hora de reagir contra este ataque insuportável à democracia e à ordem constitucional. As medidas provisórias que dão pretesto à atual escalada de intimidação fascista
são intoleráveis pelo que representam de arbítrio, de alteração da estrutura jurídica, de
policialismo e de injustiça. Permite-se que
um erro acidental seja transformado em crime contra a economia; favorece-se qualquer.
tipo de chantagem policial; abre-se caminho
a toda sorte de distorções. Imagine-se, por
exemplo, um funcionário de supermercado
que deseje prejudicar seus superiores: basta
que afixe uma etiqueta de preço incorreta
numa única embalagem, e terá ocasião para
que toda a teatralidade sinistra e ditatorial
do presente regime promova, mais uma vez,
seu festival de invasões, de arrogância e de
prepoténcia.
Instaurou-se um clima de terror e de chantagem na sociedade brasileira. É preciso in-terromper a onda de. intimidações antes que
alcance seus objetivOS:-dotar o chefe de Estado de uma "Securitate '' romena, de uma milícia de camisas-negras disposta a tudo para
assegurar-lhe o exercício discricionário do
poder.
Não basta que o Congresso busque alterar
o encaminhamento das Medidas Provisórias
nt 153 e n9156-:- o próprio procurador-geral
da República, aliás, contesta sua constitucionalidade - substituindo-as por uma altera-

ção na lei ordinária, que preservaria seu -coDteúdo essenciaL Leis ordinárias ou medidas
provisórias, trata~se de imp.edir que esses instrumentos discricionários possam estar à disposição dos caprichos de um aspirante a ditador- não pode, aliás, ser utilizado por nenhum governo democrático. Esta Folha sempre defendeu a te:>e de que a sonegação e
os áiril.eS-Coritra a economia popular sejam
coibidos com rigor; tem como posição de
princípio, inúmeras vezes expressa neste espaço, que a pena de prisão só deve ser aplicada em caso onde a periculosidade do infrator exíge seu afastamento do convívio social.
Multas pesadas e penas alternativas cumprem
com maior eficácia os objetivos de se reprimir
os abusos de poder económico. Não são estes
os objefiVos do atual regime. O. que se pretende é intimidar a sociedade, instaurar um
ambiente de totalitarisriiO e de opressão, perrititir que o Estado se dedique à vingariça
pessoal, à chantagem política e à demagogia
barata.
Está nas mãos do Congresso defender a
democracia e o Estado de Di..teítO. MaiS uma
vez. trata-se de resistir às Ui-vestidas do subdesenvolvimento institucional, do terror e da
violência. Impõe-se novamente um amplo
movimento de articulação da sociedade civil
e das lideranças políticas que se notabilizaram
pela resistência democrática. O chefe de Estado detém poderes ditatoriais. Tem a seu
dispor profissionais da sabujice e do fisiologismo, serviçais invertebrados do regime autoritário~ aliam-se a estes alguns carreiristas
de extração mais recente. O chefe de Estado
tem como triunfo político- o seu programa
económico. Por diversas vezes esta Folha manifestou seu apoio às soluções ali inscritas;
cumpre sustentar uma iniciativa correta de
combate à inflação - mas não endossar a
investida totalitária que se faz com esse pretexto. A democracia está em perigo, enquanto poderes- abUsivas e inconstitucionais estiverem nas mãcis de quem procura, pela truculência e pela desordem, atingir a liberdade
de imprensa e afrontar os direitos elementares do cidadão.

Durante o discurso do Sr. Mário Maia,
o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Pompeu de Sousa, ~Secretário.
O SR.-PRESIDNETE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador
Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDBCE. Pronuncia o Seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, faleceu, no último dia 20, em um dos hospitais de São Paulo,
o Bispo Diocesano de Tianguá, no meu Estado, Dom Timóteo Nemésio Cordeiro, que
se impusera à admiração e ao respeito de
seus jurisdicíonados pela extraordinária obra
evangelizadora que ali vinhaievando a efeito,
já há 18 anos.
Pertencendo à Ordem dos Frades Capuchinhos, desde os primórdios de seu sacerdócio
reveleu a sua vocação para a vida religi~sa,
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possuidor que era de virtudes excepcionais,
comprovadas ao longo de seu frutuoso pastorio de almas.
O sepultamento de Dom TimOteo, no dia
22, na Catedral de Tíanguá reuniu mais de
dez mil pessoas, oriundas das 14 paróquias
que integram a Diocese naquela circunscrição-, na Zona Norte do Ceará.
O Cardeal Aloísio Lorscheider, metropolita da Província EclesiáStica, deslocou-se para aquele município a fim de oficiãr a missa
de corpo presente e outros atos litúrgicos,
coadjuvado por prelados do Piauí e Miuanhão, além de Frei Domingos, superior dos
Capuchinhos no território cearense.
Como velho amigo de Dom Timóteo Nemésio Cordeiro, desde quando exercia eu o
mandato de deputado estadual, sou testemunha do notável trabalho apostólico que ele
realizou em prol do povo de Deus.
Um dos líderes do laicato da região, ao
díscoirer sobre a figura dO pranteaâo Antístete, ressaltou:
"A Diocese_cobre-se hoje (ie uma veste de luto e de saudade profunda e chora
inconsolável a morte de s_eu pastor. Aqui
entregamos a Deus a alma de nosso querido bispo, Dom Timóteo."

O Governador do Estado fez-se representar nas exéquias de Dom Tirilóteo Cordeiro
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Valter Nogueira e Vasconcelos,
que transmitiu a mensagem de Condolências.
de todo o povo cearense, pela perda de uma
de suas figuras mais brilhantes.
Ao registrar, ne-sta tribuna, o desaparecimento do inolvidável Dom Timóteo, quero
tender à sua memória imperecível O tributo
de nossa saudade e de profundo reconhecimento pelo que lhe foi dado fazer em favor
do Ceará e dos cearenses.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Não há mais orador inscrito. (Pausa.)
Na presente sessão terminou o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n 9 12, de 1990, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir um
total de 4.500.000..000 de Letras FinanceiraS
do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP),
em substituição de igual número de títulos
emitidos a título de antecipação da receita,
sem que a ele tenham sido oferecidas emendas.

O SR. PRESIDENTE (POnlpeu de Sousa)
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai. encerrar a- presente sessão, designando
para a ·ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 103;-DE 19S9
(Em regime de urgência, nõs termOS do
art. 33_6_, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único~ do -ProjetO de
Lei do Senado nl!' ,103, de 1989, de autoria
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do Senaêlor Roberto Campos, que estabelece
medidas de flexibilização do mercado de trabalho, para _evitar desemprego, tendo
PARECERES, sob n~ 58, de 1990, e orais,
das Comissões;
·
- de Assuntos Económicos: 1' pronunciamento: solicitando audiência da Comissão de Constituiçáo, Justiça e Cidadania; 2? pronunciamento: contrário ao
projeto;
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela
inconStitucionalidade.

-2PROJETO DE LEI DO DF
N• 12, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em tumo único, do Projeto de
Lei do DF n9 12, de 1990, de iniciativª do
Governador do Distritô Federal, que dispõe
sobre a reversão de servidor para o cargo
de Professor da carreira Magistério Público
do Distrito Federal, e dá outras providências,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
Plenário, da Comissão
- do Distrito Federal.
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-3-

-5-

PROJETO DE LEI DO DF
N• II, DE 1990
(Em reginlC: -de urgência, nos tf:rm.oS do
art. 336, c, do Regimento Interno)

Votação, em turno úniCo, do Projeto de
Resolução n9 4, de 1990 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Económiêos como
conclusão de seu Parecer n~> 15, de 1990),
que autoriza a Prefeitura Municipal de Muriaé, Estado de Minas Gerais, a elevar em
NCz$ 3.820.371,QO (três milhões, oitocentos
-e vinte mif, trezentos e setenta e um cruzados
novos) o montante de sua dívida consolidada.

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n9 11, de 1990, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que altera
dispositivoS das leis que menciona, e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
,-4-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 12, DE 1990
Em regime d~ urgéncia, nos termos do
art. 336, C, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n• 12, de 1990 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos como
conclusão de seu Parecer n9 28, de 1990},
que autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir um total de 4.500.000.000 de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo (LFfP), em substituição dé igual
número de títulos emitidos a título de antecipação da receita.

-6Discussão, em tomo único, do Projeto de
Lei do DF nY 7, de 1990, de iniciativa do
Governador do DistritO Federal, que dispõe
sobre transposição de servidores para a carreira de que trata a Lei n~>82, de 29de dezem_
bro de 1989, tendo
PARECERESFAVORÁVEL,wb~«,

de 1990, da Comissão
- do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e

55 minutos.)
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(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 2, DE 1990

Autoriza a Comissão Nacional de Energia Nuclear- CNEN, a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, no valor de até FB 86.835.783,00 (oitenta e seis
milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e três francos belgas).
Art. 1' É a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN autorizada, nos termos do art.
52, inciso V, da Constituição, a contratar operação de crédito externo, no valor de até FB 86.835.783,00
(oitenta e seis milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e três francos belgas), ou
seu equivalente em outra moeda, junto ao Bank Brussels Lambert S/A, mediante garantia da República
Federativa do Brasil, destinada ao financiamento da importação de um separador eletromagnético de isótopos
estáveis de urânio e de hidrogénio, fabricado pela empresa belga !on Beam Applications S.A., para a
produção de radioisótopos destinados ao reator IEA - R1, da CNEN - SP, e aos ciclotrons GV-28,
do Rio de Janeiro e de São Paulo, que deverão ser utilizados em centros de medicina nuclear e hospitáis
especializados; bem como na agricultura, na indústia e na pesquisa científica.
Parágrafo único. A operação atenderá às seguintes condições financeiras básicas:
a) Montante do Financiamento: até FB 86.1>35.783,00;
b) Juros: 8,1% a. a., fixos, exigidos semestralmente;
c) Comissão de Compromisso: 0,20% a.a. sobre o saldo não desembolsado;
d)

Desembolso: p.razo limi-1-C:_de-18 meS-es,3--eontar -da-vigê-nci-a--do contr-ato;-

e) Prêmio de Seguro: até 5% sobre o valor do contrato;
O Amortização: em 10 semestrafidades iguais e consecutivas, sendo a primeira24 meses após a vigência
do contrato.
Art. 2' É o Poder Executivo autorizado a dar o aval do Tesouro Nacional à operação mencionada
no art. l'' desta Resolução, mediante o recebimento de contragarantias efetivas da Olmissão Nacional
de Energia Nuclear- CNEN, se assim julgado desejável.
Art. 3~' É estabelecido o prazo de dezoito meses para o exercício desta autorização.
Art. 4>' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de março de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
(-)(Por

lap~o.

esta Resolução não foi publicuda no DCN

(S~:ção

II), de 8-3-90)
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LI -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n" 175/89,
que dispõe sobre o ~alário-educação, previsto no §59 do artigo 212 da Constituição

e dá outras providências.
-Projeto de Lei do DF n" 94/89, que
dispõe sobre a _criação da Escola Técnica
Regional do Gama (Região Administrativa II). (Redação final.)
-Projeto de Lei do DF n\' 97/89, que
cria, no Governo do Distrito Federal, um
Grupo de Trabalho para redefinir as Regiões Administrativas do Distrito Fede-

raL (Redação final.)
-Projeto de Resolução n" I/90, que
suspende, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em
acórdão de 19 de novembro de 1987, a
execução do art. 8~· do Decreto n~ 68.419,
de 25 de março de 1971, nos termos do
que dispõe o art. 52. inciso X da Constituição. (Redação final.)
-Projeto de Lei do Senado n" 121/89,
que proteje temporariamente os inventos
industriais, nos termos do art. 5", XXI
da Constituição. (Redação final.)
1.2.2- Leitura de Proposta

-Proposta de Emenda à Constituição
n" 1190, que acrescenta dispositivos ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
1.2.3 - Leitura de Projetos

-Projeto de Lei do Senado nQ 16/90,
de autoria do Senador Francisco Rollem·
berg, que torna obrigatória a discrimina·
ção das parcelas que compõem a prestação dos mutuários do Sistema Financeiro
da Habitação.

- PrOjeto de Lei do Senado n\' 17/90,
de autoria do Senador Pompeu de Sousa,
que dispõe sobre o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste e dá outras providências.
1.2.4- Ofício

- N" 4/90, do Presidente da Comissão
- de Educação, comunicando a aprovaçãO
do Projeto de Lei do Senado n" 175/89,
que dispõe sobre o salário-edUcação, previsto no § 5~ do artigo 212 da Constituição
e dá .outras providências.
1.2.5 - Comunicação da Presidência
-Abertura de prazo de S dias para
interposição de recurso, por um décimo
da composição da Casa, para ql.).e o Projeto de Lei do Senado n" 175/89, seja apreciado pelo Plenário.
1.2.6 - Ofício
- N'' 184/90, da Ordem dos Advogados
do Brasil, encaminhanao ao Senado Federal documentação referente a sua posição a respeito do grande número de medidas provisórias editadas pelo Governo Fedt::ral.
1.2.7- Comunicações da Presidência

-Aprovação pela Comissão Diretora
dos Requerimentos n<f; 38, 39. 53, 58, 41,
54, 47 e 52190, em reúnião do dia 23 do
corrente mês.
-Término do prazo para interposição
de recUrso no sentido de inclusão em Ordem do Dia dos seguintes projetas de lei
apreciados conclusivamente pela Comissão de Constituição, Justiça e_ Cidadania:
-Projeto de Lei do Senado n" 21/89,
que autoriza o Poder Executivo a instituir
a Fundação Universidade de Caxias, cõm
sede na cidade de idêntica denominação,
no Estado do_ Maranhão, e dá outras provid~ncias. À Câmara_dos Deputados.

-Projeto de Lei do Senado n" 75/89,
que dispõe sobre a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagém das pessoas. À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n~ 82/89,
que dispõe sobre a comemoração do feriado de 21 de abril - Dia de Tiradentes.
À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n1' 260/89,
que dispOe sobre a demarcação das terras
tradicionalmente ocupada~ pelos índios,
e dá outras providências. A Câmara dos
Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n" 318/89.
que acrescenta parágrafo único ao art. 18
da Lei n" 6.368, de 21 de outubro de 1976.
À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado no 347/89,
que define crimes contra a inemória nacional. À Câmara dos Deputados.
-DeferimentO do Recurso n'' 1190, in·
terposto no sentido de que o Projeto de
Lei do Senado n~ 249/89, que altera, atualiza e consolida a Lei n" 5.988, de 14 de
dez_embro de 1973, que regula os direitos
autorais, seja submetido ao Plenário, e
prazO de 5 sessões-ordinárüts, para reCebimento de emeridas.
1.2.8- Discursos do Expediente

SENADOR JAMIL HADDADDeferimento, pela Mesa Diretora·do Senado Fedei'al, do Requerimento n" 39/90,
de sua autoria, em que requer ao Banco
Central relação das retiradas bancárias superiores a quinhentos mil cruzadoS novos,
nos dias que antecederam ao lançariiefltõ
do Plano Brasil Novo. Retirada, pelo Prew
sidente Fernando Collor. das Medidas
Pro_':.i5órias n...s153 e 156/90, apontadas por
S. Ex~ como illconstitucionais. Extinção
doBNCC.
SENADOR LEOLPOLDO PERESRefutando colocaçóes do Prof. Fábio
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Konder Comparato, da USP, rclativamente.ao trabalho do Ministro Bernardo
Cabral para a manutenção da Zona Franca de Manaus, durante a Constituinte.
SENADOR JOÃO MENEZES~A
poio de S. Ex• ao Plano Brasil Novo.
SENADOR MAURÍCIO COR-

SENADOR HUMBERTO LUCENA
- Redação final ao Projeto de Lei do
- Retirada das Medidas Provisórias n~
Df n·• 11/90. Aprovada. À sanção do Go153 e 156 pelo Governo. Solidariedade
vernadOI:_ do Distrito Federal.
de S. Ex• à Folha de S. Paulo, vítima de
Projeto de Resolução n" 12, de 1990
invasão policial recente. Nota do Canse"
(apreSentado pela Comissão de Assuntos
lho da OAB-RJ, sobre o Plano Brasil NoEconômicos como conclusão de seu Parevo.
cer n" 28, de 1990), que autoriza o GoRÊA- Retirada das Medidas Provisóverno do Estado de São Paulo a emitir
SENADOR CID SABOIA DE CARrias n"' 153 e 156, de 1990, pelo Presidente
um total de 4.500.000.000 de Letras Fiy ALHO - Situação crítica em que se
Fernando Collor.
nanceiras do Tesouro do Estado de São
encontram as pequenas e médias empresas da construção civil, face do Plano BraPaulo (LFTP-SP), em substituição de
1.2.9- Comunicação
sil Novo.
lgual número de títulos emitidos a títul?
-Do Senador João Menezes. referende antecipação da receita. aprovado. A
SENADOR JUTAHY MAGAte ao seu desligamento do Partido da
Comissão Diretora para redação final.
LHÃES - Onda de violência em nosso
Frente Liberal, passando a integrar a BanRedação final do Projeto de Resolução
País.
cada do Partido Democrata Cristão.
n" 12/90.AproVada. À promulgação.
SENADOR LAVOISIER MAIAProjeto de Resolução n" 4, de 1990
Desa"fio edUcacional brasileiro. 1.3-0RDEM DO DIA
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Pare"
1.3.2- Comunicação da Presidência
Projeto de Lei do Senado n" 103, de
cer n'' 15, de 1990), que J.Utoriza a Prefei1989, de autoria do Senador Roberto
-Término
do prazo para apresentação
tura Municipal de Muriaé, Estado de MiCampos. que estabelece medidas de flexide emendas aos Projetas de Lei da Câmanas
Gerais,
a
elevar
em
NCz$
bilização do mercado de trabalho, para
ra n" 5 64/83 e 55189.
3.820,371.00 (três milhóes, oitocentos e
evitar desem-prego. Extinta a ui-gência pavinte
mil,
trezentos
e
setenta
e
um
cruza~
ra a tramitação da matéria, nos termos
1.3.3- Designação da Ordem do Dia
- -uos novos) o montante de sua dívida con- -- -da próxima sessão
do Requerimento n" 62/90-.
solidada.Aprovado.
À
Comissão
DiretoProjeto de Lei do DF n~ 12, de 1990,
1.4- ENCERRAMENTO
r~ para redação fina 1.
de iniciativa do Governador do Distrito
Projeto de Lei do DF n" 7, de 1990,
2- ATOS DA COMISSÃO DIRETOFederal, que dispõe sobre a reversão de
RA
.
de iniciafivii- do_ Governador do Distrito
servie:or para o cargo de Professor da car-No$
2/90 (Republicação) e 5/90
Federal, que dispõe sobre transposição de
-.
reira Magistério Público do Distritõ Fedeservidores para a carreira de q_ue trata
3- ATOS DO PRESIDENTE DO SEral e dâ outras providências. Apro-,.•ado.
a Lei n" 82, de 29 de dezembro de 1989.
NADO FEDEI!AL
À Comissão Diretora para redação final.
Aprovado. À Comissão Diretora para reRedação final do Projeto de Lei do DF
- N"' 20 e-21/90 (Republicações) e n•s
dação final.
n" 12/90. Aprovada. À sanção do Gover27 a 31/90
nador do Distrito Federal.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
4- MESA DIRETORA
-Projeto de Lei do DF n" 11/90, que
altera dispositivos das leis que menciona
SENADOR JOSÉ FOGAÇA- Reti5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
rada das MedidaS--Provisórias n·•' 153 e
e dá outras proVidência<;. Aprovado com
PARTIDOS
emenda após parecer favorável da comis156, em tramitaÇão no Congresso Nacio6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
nal. Descrédito dos credores internaciosão competente. À ConiTssãO Diretora paPERMANENTES
ra a redação final.
nais na eficáda do Plano Brasil Novo.

Ata da
4~

27~

sessão, em 27 de março de 1990

Sessão Legisla ti vª prdinária, da

Ll-8~

Legislatura ..

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OSSRS.
SENADORES:
Aluízio Bezerra-- l'fábor Júríior- Leopoldo Peres - Jarbas Passarinho - Moisés
Abrão ---Antonio Luiz Maya - Alexandre
Costa - Edison Lobão - João Lobo Afonso Saocho - Mauro Benevides - Lavoisier Maia- Raimundo Lira- Marco Maciel - Ney Maranhao - Albano Frarico Francisco Rollemberg - Lourival Baptista
-. Luiz Viana- Jutahy Magalhães- Gerson Camaw- João Calmon- Afonso Arinos- Jamil Haddad- Nelson CarneiroRonan Tito- Severo Gomes..:... Mário Covas

-.Lrapuan Costa Júnior- Pompeu de Sousa
EXPEDIENTE
- Maurício Corn'!a - Roberto Campos Louremberg Nunes Rocha - Mendes Ca~ _
PARECERES
nale.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
PARECER N• 59, DE 1990
- A lista de presença acusa o compareci·
Da Comissâo de Educação, sobre o
me-nto de 34 Srs. Senadores. Havendo númeProjeto de Lei do Senado n" 175, de-1~9,
ro regimental, declaro aberta:- a -sessão.
que Hdispõe sobre o salário-educação,
-- -Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos
previsto no § s~ do art. 212 da Constitrabalhos.
tuição e dá outras providências".
O Sr. 1" S_ecretário procederá à leitura do
Relator: Senador Hugo Napoleão
Expediente.
O nobre Senador Jorge Bornhausen pre:é. lido o seguinte __
tende, através do presente Projeto de Lei,
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regulamentar o art. 212, § S_o -da Constituição
Federal, dispondo sobre o salário-educação.
Não faltam- ao ilusúe parlamentar -os co-

nhecimentos necessários sobre a matéria uma
vez que foi exímio titular da mais sensível
e fundamental das pas_tas da República.
O Salário-educação constitui contribuição
social destinada a financiar, como fonte adicional, o ensino público fundamentaL ___ _

Gerido pelo FNDE- Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, tem como
contribuintes as empresas vinculadas à Previdência Social que dev~m deduzir as suas aplicações no ensino fundamental de empregados·
e dependentes.
Há instituições isentas do recolhimento,
como a União, os Estados, o DF, as entidades
oficiais de ensino, e_ assim por diante.
O valor de contribuição corresponde a
2,5% sobre a fonia âas empresas e 0,8% sobre o valor comercial dos produtos rurais,
no caso de atividades agrícolas.
Atualmente. do montante arrecadado, 2/3
constituem a quota estadual e 113 compeTem
a federal, da qual no mfnimo 25% destinam·
se a apoiar programas municipais.
Os recursos devem ser aplicados nos programas que envolvam pesquisa, planejamento, currículos, material escolar, formação-· e
aperfeiçoamento de pessoal docente relacio·
nados com o lo grau, para evitar os déficits
de escolarização entre os 7 e 14 anos. (A
nova Constituição determinou o limite para
~anos.)

Pelo projeto ora apreciado o emfnente Au~
tor mantém a conceituação de contribuição
(art. 1"), estabelecendo que o recolhimento
será destinado ao FNDE mediante crédito
em conta no Banco do Brasil S/A (art. 2u).
Trata-se de modificação louvável, pois,
atualmente, o recolhimento é efetuado atrav
vés_do lAPAS que, muitas vezes, atrasa o
repasse ao FNDE.
O Senador propõe a ampliação das receitas, incorporando as decorrentes das aplicações financeiras e dos acréscimos legais a que
estão sujeitos os contribuintes em atraso(§§
do art. 1"}, Por outro lado reduz as instituições isentas (art. 3"), circunstância que favorece o- incremento dos programas do ensino
fundamental.
Além do mais, sustenta:
a) o Sistema de Manutenç-ão do Ensino
Fundamental - SME, para empregados e
dependentes (art. 4");
b) uma taxa de administração de 2,5% em
favor do FNDE (art. 2");
c) o repasse de recursos a Estados, Distrito
Federal e Mun[c(pios no prazo de 30 dias
(§ único do art. 6") e respectivos créditos à
conta das Secretarias de Educação das referidas institUiçõe-S de direito público interno
(art. 7"). Tal circunstância tem por objetivo
evitar que os governos girem Com as disponibilidades nas chamadas "contas únicas" ou·
"caixas únicos",
Outra inovação do projeto é a modificação
dos percentuais de participação dos três ní·
veis administrativos: a redução dos Estados
de 2/3 para 60!k; a significativa elevação dos

de

muriicfpios de 8,34% (ou seja, 25%
l/3)
para 30%; a instituição de 10% para correção
de distorções regionais; e a conseqüente supressão da cot.a da União.

des privadas- dé serviço social e de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical e
mantidas por contribuições parafiscais.
É o relatório.
-

Adequabilidade Constitucional

Parecer

NãO há dúvida de que a proposta está consentânea com o espírito da Constituição porque o§ Y do art. 212 estabelece que o ensino
fundamental público terá corno fonte adicional de financiamento a contribuição social
do salário-educação. E, como tal ensino deve
situar-se na esfera de competência dos muni·
cípios e Estados, nada mais justo _do que serem contemplados.
. Na minha opinião ao invés de 60% para
os Estados, 30% para os Municípios e 10%
para a correção de distorções regionais, os
recursos-deveriam ser distribuídos da seguinte forma:
-60% para os Estados;
~20% para os Municípios;
~10% para a União;
-10% _p?ra a correção de distorções regionais.
_
_
_
Isto porque julgo que a União, que hoje
detém 25,01% (ou seja 1/3 menos 8,34% dos
Municípios) deveria receber um m(nimo de
10% pCira atendimento de programas espe·
ciaís.
Mas, não deséjando desvirtuar o espírito
que motivou o autor,_ manterei a sua proposta.

Em face do -exposto, sou de pare-cer que
o Projeto de Lei do Senado n? 175 de 1989
deva ser aprovado com as emendas abaixo
enunciadas:
1) Dê-se ao§ 19 do art. 2" a seguinte reda·
ção.

Observações
Formulo apenas duas considerações. A pri~
meira diz respeito à necessidade do MEC tei
disponibilidade para atender a programas especiais de educação, suprindo, muitas vezes,
deficiências orçamentárias. Tal suprimento
se-me afigura cerceado em face da redação
do§ lo do-art. 2" que determina:
"Art. 2° .......-......................... : ..
§ 1~' Integram a receita do satário-educação as rendas financeiras oriundas
de aplicações desta contribuição e os
acréScimoS legais ·a que estão suJeitos os
contribuintes em atraso."
Creio que mais correto seria limitar, como
receita, rendas financeiras superiores a trinta
d_ias de modo a permitir que o Ministério
a utiHze para atender finalidades especificas.
Este posicionamento estará consentâneo com
a obrigatoriedade do repasse em 30 dias, consoante çletennil'la o_parágrafo único do art.
6"
.
A segunda diz respeito às instituições que
devam estar isentas (art. 3°). O Senador se
. restringiu e fezbem.
_
_ _
- ()~arre, todavlà, qué o eminente representante_ do Estado de Santa Catarina fez-me
saber que,_ em 13 do corrente mês o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial pede
a sua compreensão para o fato de que não
sena justo privá-lo de recursos que lhes são
outorgados por lei para finalidades educacionais.
Na qua-fidacte de [elator estou de acordo
com a manutenção da isenção para as entida-

"Art. 2" ........................ - .•..... ,.
§ 19 Integram a receita do salário-educação as rendas financeiras oriundas
de aplicações desta contribuição que excederem a 30 (trinta) diase_os acréscimos
legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.''

2) Acrescente-se ao art. 3o o seguinte
item:
"Art. 3~ ...................... ···-··· ....•.
I - ··········· ... ·····-······-·~' .. ""-

II - ···'·· .. ···---·-··········· .. ·-·······

III - as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e mantidas por
contribuiçóes parafiscais. ''

Sala das Comissões, 21 de março' de 1990.
-Senador João Calmon, Presidente --Senador Aluízio Bezerra, Relator- Senador Hugo Napoleão ~ Senador :Márcio Lacerda Senador Dirceu Carneiro - Senador Francisco Rollemberg - Senador Antonio Luiz
Maya - Senador Wilson Martins --Senador
Jorge Bornhausen - Senador Cid Sabóia de
Carvalho - Senador Afonso Sanches - Senador Maurício Correa - Senador João Menezes.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 175, de !989
-(TeXto final aprÕva_do pela
Comissão de Bducação)
Dispõe sobre o salário-educação, previsto no § 5' do art. 212 da Constituição
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O salário-educação, é -uma contribuição social devida pelas empresas vinculadas à Previdência Social Urbana e Rural,
cõtlstitui receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento ~a Educação - FNDE e se
destina, como fonte adicional, ao financiamento do ensino fundamental.
Parágrafo único. Considera~se empresa,
para os efeitos desta lei, d empregador, como
tal definido na legislação previdenciáría, inclusive os equiparados .
Art. 2" O salário-educação será recolhido ao Fundo Nacional do Desenvolvimento
da Educação- FNDE e creditado em conta
bancária mantida no Banco do Brasil S/A,
fixando-se em 2,5% (dois e meio por cento)
a alíquota incidente sobre a soma dos salários-de-contribuição definídos na legislação
previdenciária.
§ 1" Integram a receita do salário_-educação as rendas financeiras oriundas de apli-

cações desta contribuição que excederem a
30 (trinta) dias e os acréscimos legais a que
estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ z~ A contribuição da empresa obedecerá aos mesmos prazos de recolhimento e
estará sujeita às mesmas sanções administraw
tivas penais e demais normas relativas às con·
tribuições destinadas à Previdência Social,
ressalvada a comp-etência do FNDE sobre a
matéria.
§ 3~· O salário-educação não tem caráter
remuneratório na relação de emprego e não
se vincula, para nenhum efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas compreendidas por esta
lei.
Art. 39 Estão isentas do recolhimento da
contribuição do salário-educação:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios;
-II- as instituições públicas de ensino de
qualquer grau;
III- as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical e mantidas por contri!Juições
parafiscais. - -Art. _4~ As empresas poderão optar pela
aplicação através do Sistema de Manutenção
do Ensino Fundamental- SME, da contribuição do salário-educação em favor de seus
empregados e dependentes destes, em escolas por elas mantidas ou em programas de
assistência ao educando, obedecidas as normas que forem estabelecidas_ em regulamen-

to.
Art. 5~' Será destinado ao FNDE o percentual de até 2,5% (dois e meio por cento)
da receita do salário-educaçã'o, a título de
taxa de administração, com a finalidade de
cobrir os custos de sua arrecadação, controle,
fiscalização e acompanhamento.
Art. 6o Os recursos do salário-educação,
deduzidos ·a valor estabelecido para a manutenção do SME. e; a taxa de administração
previstos nos artigos 4~ e 5o respe~tiyamente,
terão a seguinte destinação:
·
I - 60% (sessenta por cento) aos respectivos Estados e Distrito Federal para programas de ensino fundamental, desenvolvidos
de acordo com planos de aplicação aprovados
pelos respectivos Conselhos de Educação e
em conformidade com o Plano Nacional de
Educação;
II -30% (trinta- por cento) para programas municipais de ensino fundanlental, obe·
decidas os critérios básicos:
a) demanda potencial de alunos;
b) matrícula na rede municipal; e
c) déficit de escolarização;
III-10% (dez por cento)_ para correção
de distorções regionais em programas do ensino fundamental.
Parágrafo único. O ·repass-e de que trata
este artigo, se fará no prazo máximo de 30
(trinta) dias após creditados os recursos do

FNDE.
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Art. 79 Os recursos do salário-educação
distribuídos aos Estados, Dístrito Federal e
Municípios, serãO creditados], conta das respe~tivas Secretarias de Educação, no Banco

do Brasil SIA ou em bancos estaduais e movimentados exclusivamente com a finalidade
de alcançarm; objetivos desta lei.
Art. 8'·' Esta lei entra. em vigor na data
d~ sua_pub!icaçáo, e será regulamentada pelo
Poder Executívo, no prazo de até 60 (sessenta) dias.
Art.' -9" Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, 26 de março de 1990.
PARECER N• 60, DE 1990
(Da_ConiiSSao Difetora)
n~

Redação final do Projeto de Lef do DF
94, de 1989.

A Comissão Diretõni apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF n'' 94, de 1989,
que dispõe sobre a criação da Escola Técnica
Regional do Gama (Região Administrativa
a).
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de março de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente
-Pompeu de Sousa, Relatai- Antônio Luiz
Maya - Di.valdo Suruagy.

ANEXO AO PARECER N>' 60, DE 1990
Redação final do Projeto de Lei do DF
n~

94, de 1989, que dispõe sobre a criação

da Escola Técnica Regional do Gama (R e~
gião Administrativa 11).

O S~nado Federal decreta;
_
Art. to ÉD GoVái:iO do Distiito Federal
autorizado a criar a Escola Técnica Regional
do Gama, situada na Região Administrativa
II, destiriada a ministrar cursos de formação
profissional pâra habilitação de técnicos de
zo grau dos_setores secundário e terciário,
além de outros cursos de capacitação profisw
sional de interesse comunitário.
§ 1~ Os cursos serão realiz:idos, quando
possível, em regime de cooperação com as
empresas de comércio, indústria e serviços
locais, para atendimento ãs atividades curriculares fetãtivas a estágio e ao objetivo de
integração escola -empresa.
§ ·2~ Na.fase de implantação do estabeleciinento de ensino serão oferecidas, priori·
táriã":-e progressivamente, habilitações profissionais isoladas ou conjunto de habilitações
afins concernentes a:
1- administração, contabilidade, estatís.
tica e pUblicidade;
I I - edificações, estradas, saneamento,
agrimensu_ra;
III-química;
IV- agroindústria;
V- mecânica, eletromecância, eletrotécnica, eletrônica, tel<!comunicações, instrume:ntação;
VI- proces-samento de dados;
VII- artes gráficas;
VIII - economia doméstica;
IX---::- enfermagem;
X-prótese.
Art. io Êauiorizadaadestinaçãodeuma
área mínirria de 30.000 m2 (trinta mil metros
quadrados) no perímetro da Regiã~ Administrativa II (Gama), para sediar a Escola Técnica Regional e permitir o desenvolvimento
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de atividades ou práticas educativas relacionadas às diferentes habilitações profisSionaiS.
Parágrafo único. O Governo do Distrito
Federal e a Companlüa Imobiliária de Brasília- Terracap deverão promover a escolha
e detímitação do'terreno e praticar todos os
atos necessários a sua ocupação pelo estabelecimento escolar.
Art. 3" Para a consecução do que prevê
esta Lei, é estabelecida a dotação de Cr$
100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros),
corri especifiCá- destinação à impfãntação da
Escola Técnica Regional do Gama.
§ 1o A dotação mencionada no caput deste artigo, será incluída na proposta orçamentária do Distrito Federal referente ao exerc(cio financeiro subseqüente ao da aprovação
desta Lei, cujo valor será para esse fim atuali·
zado de acordo com os índices oficiais.
§ zo A lei que fi_.l(ar anualmente a despesa
do Distrito Federal consignará uma dotação
global destinada à cobertura dos encargos de
manutenção e desenvolvimento da Escola a
que se refere o art. 1~desta Lei.
Art. 4u A Escola Técnica Regional do
Gama poderá receber, na forma que dispuser
o regulamento, além dos recursos orçamentários previstos no artigo anterior. auxílios
e. subvenções dos Poderes Públicos ou doações e contribuições de pessoas físicas e juridicas privadas, constituindo tais rendas fundo
especial de natureza contábil do estabelecimento e por ele próprio administrado.
Art. 5" Os bens patrimoniais da Escola,
que constituem os imóveis por ela ocupados,
suas instalações e benfeitorias e demais bens
móveis ou valores,_pertencentes ao estabele·
cimento, continuarão sob Odomínio ou titularidade do DiSffítO -Federal, assim- como os
que vierem a ser adquiridos.
Art. 6'·' O Governo do Distrito Federal
regulamentará o prescrito nesta Lei no prazo
de cento e vinte dias, definindo a participação
dos órgãos ou entidades da administração local incumbidos da execução do que 'nela se
contém, bem como estabelecerá prazo para
conclusão dos estudos e providências necessárias a implantação e funcionamento _da Escola.
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data
de.sua publicação.
-Art. s~ Revogam-se as disposições em
contrário.
- PARECER-N• 61, DE 1990
(Da Comissão Diretora)

D0

Redação final do Projeto de Lei do DF
97, de 1989.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DFnu97, de 1989,
que cria, no Governo do Distrito Federal,
um Grupo de Trabalho para redefinir as Re·
giõeS Administrativas d_q Distrito fede~a!.
Saia- de Reuniões da Comissão, 27 de março de 1990. - Nelson Garneiro, Presidente
-Pompeu de Sousa, Relator- Antônio Luiz
Maya - Divaldo Suruagy.
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ANEXO AO PARECER N" 61, DE 1990

de_ 25 de m-arço de 1971, nos termos do que
Redação final do Projeto de Lei do DF . dispõe o art. 52, item X da Constituição.
n~ 97, de 1989, que cria, no Governo do
PARECER N• 63, DE 1990
Distrito Federal, um Grupo de Trabalho
(Da Comissão Diretora)
para redefinir as Regiões AdministratiRedação final do Projeto de Lei do Se~
vas do Distrito Federal.
nado no UI, de 1989.
O Senado Federal decreta:
_
Art. 1"
criado, no Governo do Distrito
A Comissão Diretora apresenta a redação
Federal, um Grupo de Trabalho, constituído final do Px:ojeto de Lei do Senado __n~ 121,
pof representantes do Governo do DF para, de 1989, de autoria do Senador Antônio Luiz
no prazo de noventa dias, redefinir as Re- Maya, que proteje temporariamente os ingiões Administrativas de acordo_ com a atual ventos industriais, nos termos do art. 59,
realidade do Distrito Federal.
XXIX da Constituição.
Art. 2~ A nova proposta das Regiões AdSala das Reuriiões-da Comisão, 27 de marministrativas, elaborada pelo Grupo de Tra- ço de 1990. - Nelson Caril.Cii-o, Presidente
balho, deverá ser encaminhada às Secretarias -Pompeu de Sousa, Relator- Antônio Luiz
e órgãos do Governo do Distrito Federal para Maya, Divald~_ Suruagy.

t

um amplo debate entre as institufçOes "públicas e privadas, entidades de classes_ e organi·
zações populares.
-- Art. 3~ É determinado o prazo de trinta
dias para os debates e dez dias para o encamí~
nhamento do projeto de lei das novas Regiões
Administrativas do Distrito Federal.
Art. 4~ Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. Y Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER N> 62, DE 1990
(Da Comissão Dirctora)
Redação Final do Projeto de Resolução
n? 1, de 1990.
A Comissão Diretor<i ·apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n') 1, de 1990,
de autoria da Comi_ssã.ó de Constituição, Justiça e Cidadania, que suspende, de acordo
com a decisão proferida pelo Supremo Tribu~
nal Federal, em acórdão de 19 de novembro
de 1987, a execução do art. 89 do Decreto
0 9 68.419, de 25 de março de 1971, nos termos
do que dispõe o art. 52, incisO X da--COriStituição.
Sala das Reuniões da Comissão, em 27 de
março de 1990. -Nelson Carneiro, Presi~
dente- Pompeu de Sousa, Relator- Antônio Luiz Maya, Divaldo Suruagy

ANEXO AO PARECER N• 62, DE 1990
Redaçào final do Projeto de Resolução
n? 1, de 1990.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, ínciso X, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
. RESOLUÇÃO N•
, I)E 1990 .·
Suspende, de acordo' com a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Fede-.
ral, em acórdão de 19 de novembro de
1987, a execução do art. s~ do Decreto
n• 68.419, de 25 de março de 1971, nos
termos do que dispõe o art. 52, inciso
X da Constituição.

ANEXO AO PARECER'N• 63, DE 1990
Redação final do Projeto de Lei do Se~
nado n9 121, de 1989, que protege temporariamente os inventos industriais, nos
termos do art. s~, XXIX da Constituição.

O _Senado Federal decreta:
Art. 1'·' É reconhecido aos autores de inventos industriais o privilégio de usufruto da
sua invenção ou criação:
I - durante dez anos, quando considerado
o invento imediatamente indispensável tanto
ao interesse social como ao desenvolvimento
tecnológico do País, segundo opinamento de
órgão técnico do Poder Executivo, presentes,
à re~pectiva deliberação, instituições tecnológicas de caráter privado;
I I - entre dez e vinte anos, se o invento
concorre c-om outros nacionais análogos.
Art. 29 Se indispensável ao desenvolvimento tecnológico nacional, de molde a obter-se a paridade co111 o progresso mundial,
Os prazos de que trata o artigo anterior poderão ser ampiiã.dos até trinta anos, por decreto
do Executivo.
Art. 3'~ _Esta lei será regulamentada dentro de noventa dias pelo Presidente da Repú~
blica sob pena de responsabilidade.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. s~ Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, proposta de emenda que
vai ser lida pelo ·sr. 19 Secretário.

-- É lida a seguinte

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO
N• 1, De 1990
Acrescenta dispositivos ao Ato das Dis~
posições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal".

O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, de acordo com
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Fe- Senado Federal, nos termos do art. 60 da
deral, em acórdão de 19 de novembro de
ConstitUiÇâ.o Federal, promulgam a emenda
1987, publicado a 17 de junho de 1988, a aO-Ato das Disposições Constitucionais Tranexecuçaõ do art. 89 do _Decret? n9 68.419, . sitórias:
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Art. 1'; Fica_acrescido ao AtO das Disposições Constitucionais Transitórias, o dispositivo s-égufnte: _
"Art. 71. O termo final da eficácia
das Medidas Provisórias de n~s 151 a 173
e outras -subseqüentes que forem encaminhadas ao Congresso Nacional, integrando o Plano de Estabilização Econômica elaborado pelo Poder Executivo,
não ficará submetido aos prazos do Parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal."
§ 1~ __ O prazo para conversão ou não
em leí, das Medidas Provisórias L feridas
no "caput, será de 90 (noventa) dias, contados do encaminhamento formal das
mesmas ao Congresso Nacional.
§ 2~ Todas as normas regulamentadores, já expedidas ou a serem editadas
pelos órgãos do Poder Executiv.o, neces·
sárias à aplicabilidade imediata das Me"'=
di das Provisórias, serão consideradas como partes integrantes das mesmas e sujeitas à-apreciação do Congresso Nacional, juntamente com a Medida Provisória que vise regulamentar e, no ~esmo
prazo, que condiciona a eficácia da Medida regulamentada.
Justificação
A pres_ente Emenda visa, em caráter de
excepcionalidade e temporariedade, alterar
o prazo de trinta dias, previsto pelo Parágrafo
único do art. 62 da Constituiç_ão Federal, para
apreciação e votação de Medida Provisória
enviada ao Congresso pelo Poder Executivo.
A alteração, não só se justifica, como se
impõe, neste momento.
Do ponto de vista jurídico, nãO há riecessi~
dade de mergulho profundo na hermenêutica, para se constatar que o objeti-vo colimado pelo referido art. 62 da Carta Magna, não
é- disciplinar situação concreta como a que
está ocorrendo.
O referido dispositivo cõitstitucional, visa
propiciar ao Executivo, instrumento legiferante ágil, para ser utiliZado em situação de
''emergência''.
Curial que, "emergência", presupõe a exis~
tência de fato in~ólido, inesperado, não previsível normalmente. O que justifica uma forma anómala de legislar, destinada a permitir
o domínimo rápido da situação insólida, sem
maiores preJuízos, ou, com o menor prejuízo
político à sociedade.
Não é, pois, o caminho normal de se legislar. Mas, sim, a forma extravagante que se
justifica pelo extravagante aparecimento do
fenômeno a ser disciplinado legalmente.
Do ponto de vista jurídico, não seria pois
o caminho adequado a ser percorrido pelo
Executivo. Pois que a situação não é, •'inesperada", "emergente", "insófita'', e "não
previsível". Muito pelo contrário, de todosconhecida, pois com ela convivemos de mageíra acintosa pelo menos nos últimos deZ
anos.
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Se, por esse ângulo, do exame da correção
formal da gênese da norma jurídica, não se
justifica o caminho eleito pelo Executivo, não
se poderá dizer o mesmo quanto aos aspectos
políticos e de interesse social.
Pois que, se não há situação de emergência,
não se negará a situação de "anormalidade",
de "excepcionalidade" em que vivemos nos
últimos anos.
Cabe pois ao Poder Legislativo, a percepção clara desses dois aspectos para encurtar
o caminho que permita a adoção das medidas
legais necessárias à doma de uma situação
econôrnica e social que reduz o País à situação
de ingovernabilidade. Mas, fazê-lo sem que,
a pretexto da urgência recOnhecida, abdique
de suas prerrogativas, passando à situação
e condição de "mero carimbador" de projetos de lei prontos e acabados, provenientes
do ExecutiVo. Tão comum rio perfodo dos
Governos Militares Autoritários do malfadado

AI-5.

Imagino que a grande maioria do COngresso - e me inscrevo nessa maioria - está
de acordo com a neccssídade de medidas rápidas e eficazes para dominar a fera da inflação
e corte de desastres.
Posso diser, pois, que a maioria concorda
com o "Plano de Estabilização Econômica",
em "gênero". Quanto ao "número e grau~·,
precisamos aprofundar o exame da legalidade
formal das medidas, de seu impacto na economia e dos possíveis resultados concretos que
propiciará. E tantO quanto possível, efetuar
um balanço entre o grau de sacrifício exigido
da sociedade e os proveitos decorrentes de
tais sacrifícioS:
Mas, entre a parte sacrificada, jamais poderá se situar a autonomia do Congresso para
o exercício de suas funções, nem o arcabouço
jurídico de uma nova ordem constitucional
que, a duras penas, foi conquistada pela sociedade brasilera.
Não podemos pois, por servilismo, covardia ou preocupações meramente eleitoreiras,
permitir que o arcabouço institucional tão pacientemente construído comece a ser agredido a pretexto de urgência.
De nada valeria se, sob a simulação da
necessidade urgente de reordenamento da
economia, viéssemos a sacrificar o ordenamento jurídico tão sofridamente_conseguido_.
Pois que, com ele, embarcaria o ingrediente
fundamental às democracias: a liberdade.
Sem qualquer propósito agressivo, não se
pode, por exemplo, dttvidar que alguns dispositivos e, até textos inteiros das Medidas Provisórias, padecem, no mínimo, de constitu·
cionalidade duvidosa.
Não que a Constituição deva se mostrar
intocável. Mas, é preciso ter mais cautela em
tocá-la; e, fazê-lo com muito cuidado, sem
pressa nem atropelos. E, pelo caminho legislativo nela mesmo previsto. Não por ínvios
atalhos.. Se estes fossem o melhor trajeto,
certamente por ali passariam os caminhos e
não existiriam atalhos. Estes, costumam esconder grotões profundos, íngremes paredões de serra e abismos insuspeitados, sob
a camuflagem de matinha beiradeira.

O .suposto· dilema é cristalino e simples:
o Presidente_ precisa ter pressa; o Congresso
precisa ter teinpo para examinar os instrumentos que o Executivó reclama para sua
luta.
A nossa proposta é: concedamos ao Presidente os instrumentos de que ele precisa com
rapidez; mas, concedamos ao Congresso o
tempo de que ele precisa para exercer suas
funções com dignidade e eficiência.
Durante a trégua trimestral proposta, poderemos avaliar os primeiros efeitos práticos
das medidas, corrigir o que não deu certo
e, até enriquecer_ o projeto global, que, com
fé em Deus 1 esperamos seja eficiente e traga
realmente, no seu bojo, um "Brasil Novo".
Evidentemente, o que o Executivo propõe,
não são umas poucas Medidas Provisóriãs
que consubstanciam uma reforma parcial do
"modelo brasileiro". h muito mais que isso:
a proposta que deflui do conjunto dos textos
leg_ais já antecipadas ao exame do Congresso,
demonstra cl_aramente a pr-oposta de um "Novo Modelo Econômico" para o País, Muito
mais inclusivo e amplo do que o dos Governos
Militares. Compreende Reforma Administrativa para readequação das funções d_o Estado, Reforma fiscal; reforma monetária; no·
va política cambial; interferência no direito
de propriedade individual, mediante instituto
jurídico novo que, não é, nem "confisco",
nem empréstimo compulsPrio. Mas, sim, a
limitação do direito real de propriedade, pela
inibição temporária de dois de seus componentes essenciais, o "direito de usar" e o de
"livremente dispor", que afetaram o patri·
mónlo mone:tário dos cidadãos, sob a nova
figura jurídica que pode ser batizada de "aplicação compulsória junto ao Banco Central",
Já que, nem_muda a titularidade da moeda
cujo uso e livre disposição está proibida temporariamenTe, o- que afasta a configuração
técnico-jurídica do "confisco"; nem pode se
revestir da tipicidade emprestada constitucionalment_e _ao__ ''empréstimo" compulsório.
Pois, aí, seria de flagrante inco_nstitucionalidade por contrariar o art. 148 e seus incisos,
art. 150, III. "b" da Constituição Federal e
art. 34, §1", do Ato das Disposições Constitu·
clonais Transitórias da mesma. É de se esperar medidas dizentes à Reforma Agrária,
pois, se não vierem, o modelo será tão capenga quanto o_~nteior _qu_e. embora tenha [he
traçado as linhas e até editado os textos, ficou
inibido de ser implementado nesta parte pelas
forças pol(ticas que davam sustentação ao
movimento rriilitar de 64. Certamente, também, _virão normas definidoras de política
agrícola, política industrial {algumas por indução já emb,utídas nas Medidas Provisórias
apresentadas) e política sobre ciência e tecnologia,
Vê-se, portanto, que tão enxudioso conjunto _de medidas, não poderá ser apreciado
com critério pelo Congresso em tão curto espaço de tempo de trinta dias.
Quanto à segunda parte da Proposta emendadora do texto constitucional, com ela se
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procura obstaculizar úma manobra oculta no
bojo das Medidas Provisórias encaminhadas
à apreciação congresSuai. - -Na Constatação por consultas préViils, de
que o Congresso Nacional se mostrava em
sua maioria, infenso a conceder delegação
legis~Jitiva ao Executivo para edição das medidas legais necessárias à impleiD.eritação do
"Plano de Estabilização Económica", aquele
Poder se utilizou de um artifício.
Os. textos apresentados, em vários de seus
dispositivos essenciais definem apenas genericamente os rumos a seguir delegando aos
.órgãos do Executivo o poder de regulamentá-los. Isto é, apresenta a casca e pede ao
Congresso que se delegue ao Exect.Itivo o poder de pre-enchê-la com o recheio que quiser,
no momento que julgar conveniente ou mudá~ lo conforme o movimento das ondé!S.
AconteCe, que alguns recheios que, prova-·
velmente serão usados, o seu uso é indelegável de acordo com a Constituição. Por
exemplo no caso concreto, as medidas propostas na reforma monetária, delegam competência regUJamentadora ao Exec_utivo,
aonde os díreitos individuais poderão ser duramente- a(iilgidos; certamente que "diretrizes- orçamentárias" o será e, com elas, os
..planos plurianuais". (Art. 68, § lo, II e III,
da Constituição Federal).
Como, igualriiente; as medidas relativ~ à
privatização de empresas do ou sob controle
do Estado. Em que, ~uer se permite oco-·
nhecimento prévio por 'parte do Congresso
cJas empiesas a se privatizar. Delegando-se
totalmente aq ExecutiVo a córifpetência para
a avaliação da conveníêceta técnica e política
para· a seleçãó e· eStaberécimento do cronograma para a ptivati.zação. Mais uma vez
apenas o continente é mostrado ao Congresso; o conteúdo, fica ao total alvedrio do Executivo.
Com uma agravante', de que, é engolida
na manobra uma das competências exclusivas
do Congresso Nacional, que _é_ "sustar os atos
normativos do Pod<:r Executivo que exorbitem do podef regulamentador ou dos limites
da delegalção legislativã.."(Ari. 49, V, da
Constituição Federal.)
IstO é, por uma conjunção entre: habilidade
redacional do Executivo, e,comportamento
de avestruz do CongressO; este poderá ser
desfalcado de suas prerrogativas fundamentais. E, a suposição é," perfegamente justificável porque, historicamente!.qprante os últimOs trinta anos, a-'regra n~rrmal foi a deque,
pouco importava a que o Legislativo aprovasse. Se não tivesse origem no Executivo
ou não se cumpria ou se regulamentava desnaturando o texto legal originaL
Mas, é bom lembrar, aqueles eram outros
tempos, em que a ·mecadoria mais escassa
era a liberdade.
H,oje a temos. Não podemos correr o risco
de vir novamente a perdê-la, pelo simples
fato de não fazer dela uso constante.
E, se assim acontecer, é bom, desde já,
comerçarmos a nos lembrar, "a proPósito de
·
Mãiakovsky'', mais ou menos:
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Hoje, eles nos insultam e agridem
com palavras.
E.nós, não dizemos nada!
Amanhã, eles invadem nosso jardim e pisam nossas flores.
E nós, não dizemos iladal
Finalmente, arrombam a porta, invadem nossa casa e nos arrancam a

língua.·
E nós, ... já não podemos dizer
nada!
Sala das Sessões, em 27 de março de 1990.
- Márcio Lacerda - Ronan Tito - Mário
Maia - Aluizfo Bezerra - António Luiz
Maya - Ruy Bacelar - Gerson Camata Mansueto de Lavor - João Lobo_- Irapuan
Costa Jnnior- Saldanha Derzi- Raimundo
Lyra - Maurício Corrêa - Divaldo Suruagy
-Moisés Abrão- MendesCanale- Mauro
Benevides - José Fogaça - Jutahy Magalhães- Jarbas Passarinho - Leopoldo Peres
- Nabor Junior - Chagas Rodrigues Pompeu de Sousa - Almir Gabriel - LouM
remberg Nunes Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A proposta de emenóa à Constituição que
acaba de ser lida está sujeitei às disposições
específicas constantes dos artigos 354 e se.
guintes do regimento interno.
Os Senhores Líderes deverão encammhar
à Mesa os nomes dos integrantes de suas bancadas que deverão compor, de acordo com
a proporcionalidade partidária, a comissão
de 16 membros incumbida do exame da matéria. Dessa comissão, que a Presidência designará dentro de 48 horaS, deverão fazer parte,
pelo menos, sete membros titulares da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A comissão terá o prazo de 30 dias, improrrogáveiS, para emitir parecer sobre a proposição.
_ .
•
O SR.. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a m-esa, pfõjetos ·que vão ser lidos
pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEf DO SENADO
N' 16 , de 199C
Torna obrigatória a discriminação das
parcelas que compõem a prestação dos
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação.
O CongresSo" Nacional decreta:
Art. 1~ As instituições integrantes do Sistema Financeiro da Habitação -SFH e todos
aqueles que financiem a aquisição de imóveis
com recursos do SFH discriminarãO~ em cada
documento de cobrança de prestações, carnês
ou assemelhados, as parcelas que compõem
a prestação mensal, o valor de cada uma das
parcelas e o saldo devedor do financiamento.
Parágrafdo único. Entende-se por parcela da prestação, para os efeitos desta lei, o
valor relativo ao pagamento da amórtização
do financiamento, jJ.Jros, correção monetária,
Seguro Habitacional, despesas administrativas e outras a cargo do adquirente do imóvel.
Art. 2~ Esta lei entra em Vigor na datã.
de sua publicação. ·

Art. 3°
contrário.

Revogam-se as disposições em
Justificação

O presente projeto tem por objetivo dar
transparência. integral ao pagamento de prestações pelos mutuários do Sistema Financeiro
da Habitação.
·
.
.
É por demais freqüe.nte observar-se o tQtal
desconhecimento, pelos mutuários do SFH,
de que parcelas compõem a prestação que,
no mais das vezes, arduamente, pagam a cada
mês. Outrossim, enOnnes dificuldades são
impostas pelos agentes financeiros do Sistema para fornecer um dado simples, tal como
o saldo devedor do financiamento.
A proposição dará ao mutuário o integral
conhecimento daquilq que deve ao agente
financeiro, bem ãssim 'daquilo que ao agente
está pagando.
Contamos com o apoio de todos os Congressistas, para que esta proposta venha a
ser transformada em lei, em benefício de ampla camada da população brasileira que adquiriu imóvel financiado com reC-ursos do Sistema Financeiro da Habitação.
Sala das Sessões, em 27 de março de 1990.
- Sena~'?r Francisco Rollemberg.
(À Comissdo de Assuntos Econômicos
- decistío terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N•l7. DE 1990
Dispõe sobre o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste e dá outras providênc;ias.

O Congreso Nacional decreta:
Art. lo FiCa o Poder ExecutiVo aUtorizado a constituir uma sociedade por ações,
de economia. mista, denominada Banco de
DeSenvolvimento do Centro-Oeste S.A., nos
termos do § 11 do art. 34, do Ato das DispoSiçõeS Con·stituciónais.Transit6rias, da Cons~
tituição.
·
Art. 2~ O Bãnco de Desenvolvimento do
Cei.itro-Oeste S.A:tem. sede e foro em Brasília Distrito Federal e atuação em toda a
Região Centro-Oeste, sendo indeterminado
o prazo de sua existéncia.
Parágrafo único. Como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, o
Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste
S.A: SUJeita-se às decisões, normas e à fiscalização ·do Poder-PUblico. __ ..
Art. 39 O Banco de Desenvolvimento do
Ceõ.tio-Oeste S.A: tem por finalidade:
I - aplicar, na Região Centro-Oeste, a
patt"êla dos recursos provenientes da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos
de qualquer natureza e sobre produtos indust.ríafizados definida na illínea c, do inciso I,
do art. 159 da Constituição;
II -acolher depósitos e aplicar na Região
Centro-Oeste os recursos relaTivos ·a programas e projelos de caráter regional, de responsabilidade da União, definidos no § 29 do
art. 192 da Constitt~ição;
III~ re.alizar_.operações no mercado finanCt!írO ·e ·aecapitais, incluindo O recebimento

de depósitos a qualquer t(tulo, a prestação
de ·serviços bancários de qualquer natureza,
operações ativas, passivas e acessórias, operações de intermediação e suprimento financeiro, diretamente, sob delegação ou sob autorização, dentre outras, com o objetivo de
capitalizar e expandir a economia da Região
~êentro-Oeste, estimular o desenvolvimento
da agricultura, da pecuária, do comércio e
demais serviços e contribuir para a aceleração
da industrialização de rnatérías-primas, produtos e componentes regionais.
Parágrafo único, O Banco manterá agências exlusivamente na área da Região CentroOeste, podendo, excepcionalmente, se julgado indispensável pelas autoridades monetárias, manter escritório ou agência em-outras
Unidades da Federação.
Art. 4~ O Banco de Desenvolvimento do
Centro-Oeste S.A será administrado por uma
Diretoria Executiva, composta sempre pelo
número mínimo de membros permitido pela
legislação específica, que serão eleitos pela
Assembléia Geral~ dentre brasileiros de ilibada reputação e recoflhecida experiência em
matéria eco'nômico-financeira e em administração de empresas.
§ 19
Conselhos FiiiCii e de Administração também serão compostos pelo número
de membros permitido pela legislação especifica.
§ 2° Os empregados do Banco serão regidos pela legislação trabalhista.
§ 39 A critério do Poder Executivo, poderão ser cedidos servidores estáveis de órgãos extintos ou dissolvidos da AdminiStração direta e indireta da Uníâo, para exercer
função técnica no Banco de Desenvolvimento
do Centro-Oeste S.A.
§ 4o As demais normas da organização
administrativa e de funcionamento do Banco
Centro-Oeste S.A. constituirão matéria de
seus Estatuto_s e de seu Regimentp Interno,
que serão elaborados pªra aprçciação e aprovação pela Assembléia convocada para a
constituição e instalação do Banco.
Art. 5o A execução das medidas previstas nesta lei fica subordinada à inclusão na
lei de diretrizes orçamentárias e à consigna-·ção no Orçamento da União das dotações
necessárias, bem assim à criação de cã.rgos,
empregos e funções indispensáveis, por iniciativa exclusiva do Presidente da República.
Art. 6? Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7~ Revogam-se as disposições em
contrário.

-os

Justificação
O presente. Projeto de Lei dá curso a normas específicas previstas ria Constituição Fe.deraL Convém transcrevé-las:
ATO DAS DISPDSfÇóES
CONSTITUCIONAIS TRANSITO-

.

RIAS

"Art. 34.
§ 11. Fica criado, nos termos da lei,
o Bii"ncO d-e DiseD.VolvimentO do Centro-
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Oeste, para dar cumpnmento, na referida região, no que determinam os arts.
159, I c, e 192, § z~. da Constituição.

CONSTITUIÇÂO FEDERAL
"Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos

impostos sobre renda e proventos· de
qualquer natureza e sobre produtos

in~

dustrializados, quarenta e sete por cento
na seguinte forma:

c) três por cento, para aplicação em
programas de financiamento ao setor
produtivo das Regiões_ Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, atrivés de suas institui-

ções financeiras de caráter regional, de
acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos
destinados à Região, na forma que a lei
estabelecer.''
-~···~~~~~-.,

"Art. 192.
'•'' '' "•'
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Os recursos financeiros relati~
vos a programas e projetas de caráter
regional, de responsabilidade da União,
serão depositados em suas instituiç6s regionais de.crédito e por elas aplicados."
§ 211

O exame do texto constitucional torna cristalino, em primeiro lugar, que o Banco de
Desenvolvimento do Centro-Oeste criado já
está, tendo em vista a ·re_dação dada ao §
11 do art. 34, do ADCf. Ocorre que o legisla~
dor constitucional remeteu a matéria ao legislador ordinário ('~Ficaàiido, nõs termOs da
lei). E tal se -deveu à necessidade de que a
lei ordinária minudenciasse a forma societárül de que se revestiria o Banco, sua finalidade, seus recursos e sua administração.
Portanto, o projeto de lei que ora apresentamos à deliberação do Congresso Nacional
atende precisamente ao comando constitucional.
Em segundo lugar, cabe notar ·que os recur~
sos com que contará o Banco estão, em parte,
expressamente dis_crimínados na pr-6pria
Constituição . .São eles parcela do produto da
arrecadação dos impostos sobre a renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados (CF, art. 159, I c) -e
os recursos fiil"anceiros relativos a programas
e projetas de ~ráter regional, de responsabilidade da União (CF, art. 192, §-2~). Parte
o Banco, por conseguinte, já. de uma base
financeira que se _crê firme. definida e estável,
o que deverá proporcionar à iriS:tituição fiitanceira fonte de capital condizente com as enormes tarefas que deverá cumprir.
Contamos com o indispeD.sável apoio dos
nossos nobres Pares para esta iniciativa, que
permitirá, estamos certos, a Consolidação do
'desenvolvimento da Região Centro-Oeste
brasileira.
Sala das Sessões, 27 de março de 1990.
-Senador Pompeu de Sousa.

(À Comissão de Assuntos Econômicos
- decisão terminativa)
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O SR. -PREsu)iNTE (Pompeu de Sousa)
-Os projetas lidos serão publicados e reme-tidos à-Cõmissão competente.
Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo
Sr. 19-Secretário.

a direitOs, quer na participaçâo constrUtiva
em favor de soluções e da_ cons'?lidação de
instituições democráticas. Taffibém não tem
-Cala:do em relação a injustiças e desigu-aldades
que cada vez mais viciam a sociedade brasileira.
É lido o seguinte
Nos trabalhos da Constituinte e de_pois da
promulgação da Constituição, a Ordem dos
COMISSÂO DE EDtJCAÇÂO
Advogados do Brasil reafirmou sua poJição
OF./CESF/004190
em defesa da soberania popular consubstanBrasília, 21 de março de 1990
ciado no corpo de representantes eleitos e
Senhor Presidente
pela efetiva implantação dos princípios consNos termos do § 39 do artigo 91 do Regimento Interno, comunico a V. Ex~ que esta, titucionais.
Reiteradamente a Ordem dos Advogados
Comissão' aproVou OPLS N~ 175/89, que ''disinstitui na elaboração da legislação complepõe sobre o salário-educação, previsto no §
mentar seni o que não poderia a nova Cónsti5" do artigo 212 da Constituição e dá outras
tuiçaõ exercer plenamente sua eficácia. Ocorprovidências", e reunião de 21/03/90.
re, todavia, que- ó pleito para a Presidência
Na oportunidade renovo a V. EX!' meus
da República, adiou, infelizmente, tal elabo~
protestos de elevada estima e consideração,
ração.
Senador João Calmon, Presidente.
Nos últimos meses, o País viveu o dramáO SR. Pl!ESID!i:NTJi; (Pompeu de Sousa)
tico problema da desorganização econômi---:- Com_ ref~rência ao _expediente que acaba co-social por um processo inflacionário desde ser fu:l_o a Presidêficia comuniéa ao Plenácontrolado. A este caos conjUlltural somou~
rio que; nos tefmos do art. 91, §§ 3~' a 6~
se o crucial dilema do aumento das desigualdo Regimento Interno, abrir-se-à o pr.azo de
dades e da marginalização, com conseqüência
5 dias para interposição de recurso, por um
na qualidade de vida, segurança social e sodécimo da composição da Casa, para que o
brevivência- desta e- das _futuras gerações.
Projeto de Lei do Senado n" 175_, de 1989,
A nação exigia it. adoçáo de medidas pfoseía apreciado pelo plenário.
fiindas e eficientes superadoras da crise.
Esgotado esse prazo sem a interposição de
Contudo, a premência da situação e n·ecesrecurso o projeto será reme~ido à_Çâmara
sidade de providências eficazes náo devem
dos Deputados. (Pausa.)
comprometer o projeto democrático, nem os
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo
direitos fundamentais, individuais e coletivos
Sr. 19~Secretário.
da cidadania, nem permitir a hipertrofiã. do
Executivo, mal tantas vezes detectado na. hisÉ lido o se~uinte
tória das democracias.
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA·
Diante de fatos de tamanha gravidade, a
SIL
Ordem dos Advogados do Brasil tem o dever
CONSELHO-FEDERAL
de dirigir-se à Nação Brasileira e·, especialBRASÍLIA D.F.
mente, ao Congresso NaciOnal. -1. O Uso Abusivo das Medidas Provisó-

Of.-184/90-Pres.

Brasma, 27 de março de 1990
Senhor Presidente:
Diante da edição de tão nuinerosas medidas provisórias pelo governo federal e do quadro institucional que se delineou na maior
gravidade, o Conselho Fed'eral d!l Ordem dos
Advogados do Brasil faz entrega 3. V. Ex'
do documento anexo onde está consubstanciada nossa posição e a expectativa dos advogados brasileiros com relação às decisões do
Congresso Nacional.
Permita-nos antecípar a V. Ex' a nossa
preocupação com o piincfpio do equilíbrio
e da harmonia dos Poderes cons-agrados pelo
art. 2~ da Carta Magna, diante da prática excesiva da edição de médidas provisórias sobrogando-se o Poder Executivo nas funções
constitucionalmente deferidas ao Legislativo.
Reafirmo a V. :E;x• os meus protestos de
elevada estima e consideração, - Ophir Filgueiras Cavalcante, Presidente
A Ordem. dos Advogados do Brasil, desde
sua criaçãO, iião tem faltado à luta em defesa
da cidadania e da liberdade. Nos momentos
mais_gr~ves_4a vida nacion~l~ fez-se presente
e atuante, quer no protesto desassombrado
e resistente ·aos autoritarismos e agre~sões

rias

A previsão constitucional de medida novisória atende à necessidade de providências
rápidas em casos de "urgência e relevância".
Para tanto _tem eJa _força de lei, mas, não
é lei na plena acepção juri'dica do termo. necessitando ser "convertida em lei" pela manife~tação congressual.
A OAB preocupou~se, desde logo, com
a prática abusiva deste instituto em casos que
não atendiam aos requisitos _de urgência e
relevância ou extrapolavam de sua abrãngência razoável.
Ainda no governo anterior a Ordem manifestou~se de público, em diversas oportunidades, contra a utilização excessiva de medi~
das provisórias e o· seu uso em· matérias não
compatíveis.
Neste sentido a OAB adotou providências
efetivas diante dos Três Poderes:
-Apresentou ao Congresso Nacional_. como contribuição, estudos e um anteprojeto
de lei complementar para regular a adoção
das medidas provisórias, transformado em
projeto de lei em tramitação na Câmara dos
Deputados.
-Propôs ação direta de inconstitucionalidade, perante o Egrégio Supremo Tribunal
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Federal contra a medida provisória n9 111,
de 24 de novembro de 1989, que criou a nova
modalidade de "prisão provisória".
-Atendendo a convite do Presidente_ da
República eleito, o Presidente do Consçlho
Federal da Ordem manifestou a preocupação
da entidade com os excessos cometidos anteriormente em relação a medidi:t. provisória,
oportunidade em que o Presidente eleito afirmou a disposição de não se utilizar indevidamente do instituto, conforme amplo registr9
da imprensa.
Infelizmente, o novo governo fugiu à excepcionalidade deste instituto, logo utilizando-o em assuntos sem as condicionantes de
urgência e relevância, como us_o de carros
oficiais, alienação de imóveis, código de conduta dos servidores, reforma administrativa
e desestatização.
Mais grave ainda, a medida provisória foi
utilizada abundantemente em matérias tributárias, o que desfigura suas características e
conflita com a melhor tradição jurídico-política dos países democráticos.
Todavia, a mais séria ameaça aos direitos
fundamentais está na tipificação de crimes
e atribuições de penas através de medida provisória. Não há crime sem lei que o preveja.
A norma penal, para ter efeitos, necessita
ser lei na sua plenitude, com o processo legislativo completo. Não pode ser um instituto
com "força de lei", mas ainda pendente de
conversão em lei pelo Congresso. _
Hoje, sâo os acusados de remarcaçóes de
preços ou outros delitos económicos os atingidos por uma providência incoristítucionar e
sem amparo na doutrina penal. Amanhã, poderão ser trabalhadores em greve ou quaisquer outros cidadãos, os atingidos em seus
direitos pelo autoritarismo _de normas de ocasião editadas sem a participação do Poder
Legislativo.
Acresce que os crimes contra a economia
popular são previstos em leis já existentes.
Há a convicção de que outras, mais severas,
devem ser elaboradas. Contudo, não se pode
aceitar, em nome da consdência jurídica da
Nação e da tranqiiilidade de todos os cidadãos, éditos presidenciais modificando tais
leis sem o prévio voto do Congresso NacionaL
A OAB reafirma sua pOsição" ailterior: normas de direito penal não vigoram por medidas provisórias. No Anteprojeto apresentado
ao Congresso Nacional regulando o uso das
medidas, fizemos constar esta ·vedação. Em
nome dela, igualmente, recorremos ao Supremo Tribunal Federal por ocasião do MP
111, o qual não se manifestou no mérito anfes
da conversão em lei.
É, pois, iriadmissível o uso de medida provisória em matéria penal e o Congresso Nacional deve recusar preliminannente medidas
com tal conteúdo e apreciar a matéria, com
a urgência que merece, através de projetas
de lei.
2. A Garantia da Apreciação pelo Judi·
clário
Uma das conquistas mais sígitificativas -da
civilização e do regime democrático é o direi-

to amplO de se recorr_er à Justiça. Tão fundamental _é este direito, que as Constituições
normalmente impedem que a lei venha a suprimí-lo.
A Constituição Brasileira_, sabiamente, no
seu Art. 59, que- trata dos direitos fundamentais, indiViduais e cole ti vos, determina no Inciso XXXV que "a leinãoexcluírá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito".
No eiitái!-tcça Medida Pfovi~_ória n? _173
está vedando a possibilidade de ·medida liminar, erri. mandados de segurança, ações cautelares e ações ordinárias sobre algumas das
anteriores medidas provisórias~
Provavelmente, orientou esta providência
o temor de limfu.ares divergentes dos muitos
juízos federais no País. Não se pode, no entanto, vedar cabal e completamente o instituto da liminar, quandO indispensável para
impedir prejuízos irreversrvers--:------ -- Confia a Ordem dos Advogados em que
o Congresso Nacional encontrará ponto de
equihbrio e solução para que não seja lesado
o direitO do cidadão, resguardando o inte·
resse público de polfticas governamentais urgentes e_de âmbito nacional.
3. A Intervenção Monetária.
Sem precedentes na história brasileira e
com raríssimos casos assemelhados em processos revolucionários ou situações de guerra
de outros países,_ o governo decretou uma
completa intervenção sobre a propriedade de
moeda, ati vos financeiros, contas de depósito
à vista e cadernetas de poupança.
Estas medidas apresentam controvérsias
constitucionais e jurídicas graves, além de
criarem precedente perigoso para o futuro,
pela desconfian~ generalizada, daqui para
a frente,_ em relação ã saudável prática da
poupança. Cidadãos que_ confiaram suas fendas a depósitos em contas à vista, dentro de
regras legais consolidadas, viram-nas repentinamente bloqueadas e indisponíveis. A caderneta de poupança, legalmente garantida
pelo Estado até determinado limite, igualmente foi bloqueada e tornada indisponível,
não- obstante a garantia e o estatuto jurídico
sob os quais o_ cidadão nelas depositara suas
CfcOn-otnias.
CoDJpreendemos o qua9ro Cancerígeno da
economia que ·urgia uma providência radical
de saneamento. Sabemos da irreversibilidade
do cerne desta intervenção, por causa do desastre que seria a sua pura e simples anulação,
já que se generalizou a incerteza e esta conduziria ãci desvairio no sistema financeiro.
Todavia, tais medidas devem ter uma caracterização jurídica precisa, como emprés-timo cOmpulsório, uso da propriedade privada em casos de perigo imiriente ou outras
formas doutrinariamente admissíveis, e como
tal aterem-se às previsões constitucionais e
legais.
Preocupam-nos os efeitos práticos sobre direitos e situações, necessitando uma prudência maior em relação a mecanismos e limites.
Igualffiente, é de se lembrar que a longa seqüência de planos económicos frustrados não
tem precedentes de um risco tão sério de re-
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cessão ou paralisação económica, nem atingir~m ao ~isteina produtivo nacional com tamanha potencialidade de sucateamento.
É, -portanto, de se reclamar o bom senso
das autoridades monetárias ao longo deste
período de excepcional intervenção do Estado sobre a economia que_o atual plano implementou. -Para além disto, é necessário que
se assegurem ao Legislativo os mecanismos
adequados de controle e fisc!iliz_'!-çã_o.
4. Modificações Tributárias
Uma reforma tributária está sendo feita
via medidas provisórias, o- que se -choca com
a própria origem dos Parlamentos e _da Democracia Representativa. Deve~se_ reconhecer nesta reforma _uma direção de atingir os
mais abastados e os que podem e devem mais
contribuir para com o erário público.
Não se pode, contudo, deixar de examinar
todas as criações e _majorações de tributos
sob a luz de sua legalidade. A criação de
tributo novo pela União tem de ser feita por
lei complementar e este não pode ser cumulativo ou ter fato gerador ou base de cálculo
de outro já existente (CF, art.154, I). É particularmente contestável a juridicidade de IOF
cobrado sobre o saque em contas de poupança.
5. A Competência do Congresso Nãcional
A Ordem dos Advogados do Brasil tem
consciência de haver contribuído para o fim
do longo período de ausência do sufrágio popular, pelo voto direto e secreto, na escolha
do ~resi~ente da República, em quem reconhece, como no Congresso Nacional e no Judiciário, plena legitimidade de acordq com
o "equilíbrio e harmonia" entre o_s Poderes,
definido no art. 2~ da Constituição Federal.
Nos dias atuais, novamente, por órgãos de
c6municação social e pela palavra de autoridades da República, vem sendo reduzido o
papel do Congresso à "simples colaboração"
para com o EXecutivo. O Legislativo é Poder,
com funções e competências_de legislar, deliberar, fiscalizar e controlar. Ê fôro de decisão
política da nação.
Não s_e_ pode recusar ao Legislativo o poder
de aprovar, rejeitar ou_ modificar propostas
e projetas de lei de iniciativa dos SeuS meffi-"
bras, do Pre~idente da República, dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral ou Qos
cidadãos-, nos termos da Constituição. A
OAB vê com grave e patriótica preocupação
as insinuações e campanhas publicitárias visando atingir tais competências do- Congresso
Nacional ou cobrando deste aprovação incondiC:icirial d~ 'qualquer proposição. ·
Diante do conjunto de mais de duas deze·
nas de medidas provisórias, recentemente
editadas pelo Governo, cabe ao Congresso
Nacional a resposta serena e eficiente, levan·
do em conta a gravidade do processo inflacionário e acautelando direitos básicos dos brasileiros. -Assim se faz necessário que o Con·
gresso Nacional venha a: --:_recusar o usO
abusivo de medida provisória em assuntos
que não atendam aos pressupostos de urgência e relevância ou em questões onde é indevida a sua edição; - aprovar projetas c!e
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conversão que sejam coerentes _com a Constituição; -não abrir mão de sua competência
de modificá-los ou emendá-los, levando em
conta os superiores interesses da população;
-exercer suas atribuições de controle e fiscalização sobre políticas e atas govelnamentais.
7.
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A Questáo Nacional

A OAB não assume posições partidárias
ou de correntes ideológicas, nem tem adotado posições privatistas ou estatizarites~ A
entidade congrega advogados de variadas opções políticas e é movida apenas pelo mais
legítimo iiltêiesse nacional.
Daí porque, neste momento, a Ordem vem
alertar para o elevado risco de desnaciona-

lização da economia brasileira. Esta sai
abruptamente de um período de condenável
cartorialísmo e excessivo protecionismo estatal para regras completamente abertas de
concorrência com produtos, tecnologia e capitais externos, o que pode colocar em risco
sua sobrevivência, especialmente eril setores
de tecnologia de ponta, como I? da informática.
Compete ao Congresso, com a participação
da sociedade civil organizada, uma discussão
profunda do novo projeto económico e social
do País, de acordo com as atribuições que
possui para dispor·sobre planos e programas
nacionais.
Por outro lado, cobrando-se, como se está,
pesado sacrifício _do povo brasileiro, é de se
adotarem práticas semelhantes com os credores externos para que seja estancada a perversa sangria de nossas riquezas, comprometedora do futuro da nação.
8. A Distribuição Justa da Renda
O País não terá solução duradoura para
seus graves problemas se não realizar uma
justa distribuição da renda nacional. Os salários posstiem uma participação muito frágil
na composição do Produto Interno Bruto,
em percentuaJ que denuncia a injUstiça.
Deve-se reconhecer que, no conjunto de
medidas económicas, alguns pontos relevantes oneram o capital no combate ã inflação
e à especulação, que somente a ele haviam
beneficiado.
Mas, é imprescindível, para a melhor distribuição da renda e da riqueza, base na construção da estabilidade democrática, que se preservem empregos e salários.
À classe trabalhadora, reiteradamente penalizada pelos planos económicos e pela injusta concentração de renda, há de ser reconhecido o direito de nã_Q_somente preservar
o poder de compra dos salários, como também o de uma maior participação na riqueza
nacional.

após crueldades e violências.
Não se pode sacrificar a liberdade e a democracia em nome da crise ou de programas
de estabilização económica. _
A Ord~m dos Adyogados do Brasil que
permanece alerta e atuante em defesa da ordem democrática junto com a sociedade organizada, conclama o Congresso Nacional a envidar esforços para um entendimento democrático entre trabalhadores, empresários: setores diversos da sociedade, partidos políticos
e instituições, que permita ao Brasil vencer
a atual etapa de dificuldades e garanta, ao
lado da inadiável estabilização económica, a
preservação da democracia, a plena vigência
da Constituição e dos direitos individuais e
coletivos.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- 0 ofício lido_ vai â publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência coinunica ao Plenário que
a Comissão Diretora aprovou, em reunião
dt::_ 23 _do corrente, os Requerimentos Q?s 38,
39, 53 e 58~ ãe 1990, de autoria dos Senadores
Mário Maia, Jamil Haddad, Nelson Wedekin
e Humberto Lucena, respectivamente, solicitando informaç6es â Ministra da Economia,
Fazenda e Planejamento.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência comunica_ ao Plenário que
a Comissão Dlretora aprov'ou, em reunião
de 23. do corrente, os Rêq"ueiiriJ.éntOs n~s 41
e 54, de 1990, de autoria do Senador Márcio
Lacerda, solicitando informaÇões à Ministra
da Economia, Fazenda e Planejamento.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência comunica ao Plenário que
a Comissão Diretora aprovou, em reunião
de 23 do corrente, os Requerimentos n9s 47
e 52, de 1990, de autoria dos Senadores Dirceu Carneiro- e N'elson Wed.ekin, respectivamente, solicitando informações a:o Ministro
da Infra-Estrutura.
O SR; P:RESibE~E· (P9ffipeu de Sousa)
~ESgotOu-Se hoje o prazo previsto no art.

91, § 4?do Regimento Interno, serp que tenha
sido interPosto recurso no sentido _d~ inclusão
em Ordem do Düi, das-segui.D.tes matérias:
-Projeto d-e Lei do Senado n? 21, de 1989,
de autoria do Senador Edison L<?bão, que
autoriza o Poder EXecutivo a instituir a "Fun»
dação Universidade de Caxias", com sede
na cidade de idêntica denominação, no Estado do Maranhão, e dá outras providências;
- Pfojeto de Lei do Senado n~ 75, de 1989,
de autoria do Senador Jutahy ~agaJhães, que
dispõe sobre a inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem das
pessoas;
9. Em Defesa da Democracia
_-:-Projeto de Lei do Senado n? 82~_ cfe 1989,
A miséria, a hiperinflaÇão e out~os male:s de autpria do Senador Itamar Fraitco, que
económicos e sociais já fizeram governantes . dispõe sobre a comemoração do feriado de
ou povos esquecerem-se, em alguns momen- 21 de abril - Dia de Tiradentes;
-Projeto de Lei do Senado n~ _260, de
tos, da essencialídade da liberdade e da democracia. Estes amarguravam, logo depois, 1989, de iniciativa da Comissão Diretorã, que
experiéncías totalitárias que, mesmo quando dispõe sobre a demarcação de terras tradiciolhes 'deram satisfação de algumas necessida- nalmente ocupadas pelos índios, e dá outras
des básicas, terminaram por ser repudiadas providências;

-Projeto de _Lei do Senado n~ 318, de
autoria do Senador José lgnácio Ferreira, que acrescenta parágrafo único ao art.
18 da Lei n9 6.36Ji,.de 21 de outubro de 1976;
1989~=de

e
-Projeto de Lei do senado n9 347, de
1989, de autoria do Senador Jamil Hãddad,
que define crimes contra a Memória Nacional.
As matérias foram apredadas conclusivamente pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Tendo sido aprovadas, vão à
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência comunica ·ao- Plenário que
deferiu o Recurso n9 1, de 1990, interpoSto
no prazo regimental no sentido de que o Projeto de Lei do Senado n~ 249, de 1989, de
autoria do Senador Luiz Viana Filho, que
altera, atualiza e consolida a Lei n~ 5. 988,
de 14 de dezembro de 1973, que regula os
direitos autorais, seja subm6tido ao PleD.ário.
A matéria ficará sobre a mesa durante 5
sessões ordinárias, para recebimento de
emendas, de acordo com o disposto no art.
235, II, c, do Regimento Interno.

É o seguinte o recurso deferido
RECURSO N• 1, DE 1990
Exc;.elentíssímo Presidente do Senado Federal
Recorremos, nos termos do art. 91, §§ 49
e s~, do Regimento Interno, da decisão da
COinissão de Constituição, Justiça e Cidadania que aprovou o PLS n9 249/89, que altera
a Lei n? 5.988/73, sobre direitos autorais, a
fim de que a matéria possa ser apreciada pelo
Plenário do Senado Federal.
Sala das Sessões, 27 de março de 1990.
- Jamil Haddad - Maurício Corrêa - Ney
Maranhão - Alulzio Bezerra - -Pompeu de
Sousa - Nabor Júnior - José Paulo Bisol
- Mendes Canale - Odaclr Soares - Rai·
mundo Lira - Moisés Abraão - Gerson Ca·
mata- Irapuan Costa Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarr''
Haddad.

OSR. JAMIL HADDAD (PSB -RJ. l'ro·
nuncia o seguinte .discurso.) -Sr. Presidente~ Srs. Senadores, acaba o Senador Pompeu
de Sousa, que ora preside_ os trabalhos, de
informar ao Plenário que o requerimento de
minha autoria solicitando mformações_ do
Banco Central, relacionadas com depósitos,
saques, transferê.ocias e operações financeiras durante o prazo de 15 de fevereiro a 15
de março, foi aprovado pela Mesa DiretOra.
A. partir deste mo_mento, pelo Regimento,
terá o Banco Central 30 dias para prestar
as informações requeridas.
Sr. Presidente, mãis do que nunca está clara a justeza daquele requerimento. Os jornais
estamparam que o Vice-Govemador. 3:toal
Governador do Estado de Alagoas, Moacir
Andrade, teria retirado, na véspera do feriado ba~cário, um milhão e quinhentos mil cru~
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Quero mostrar à Nação quais as pessoas
que efetuaram saques e retiradas, e que, através dos mesmos, talvez tenham cbmprado dólares, remetido ao exterior, enfim, tomado
providências para salvar o seu capital das medidas do plano messiânico.

japoneses e, tamb~m. por ter heneficiado determinados grupos, contraiiando a legíslação
que regula o funcionamento daquele Banco.
VejamN. Ex•s que o fechamento do Banco
fez com que não fossem mais aceitos em compeílSãçao os cheques do BNCC que os funcionários não pudessem sacar o seu dinheiro que
lá está. Vi hoje, no Diário Oficial, que já
teriam sido liberadas as cooperativas, através
do Banco do Brasil, mas _as poupanças dos
cooperativados, daquele Banco ainda estão
bloqueadas.
Estamos vendo - e hoje está publicado
nos jornais- que o que chamávamos de-inconstituciqrtalidade, e que muitos defendiam
aqui como não o sendo, após o pronunciamento um grande jurista da OAB deste País,
foi reconhecido pelo Governo como tal, que
retirou as medidas- consideradas inconstitucionais, relacionadas com o abuso do poder
económico, e com problemas da economia
1
popular.
_ _

Gostaria também, Sr. Presidente, neste
momento, de lançar um apelo aos Congressistas, desta tribuna, para que não seja extinto o Banco Nacional de Crédito Cooperativo.
O Partido Socialista Brasileiro tem, no seu
Programa, o estímulo ao cooperativismo,
que, aliás, é um dispositivo constitucional.
A Constituição, no art. 174, § z~. contempla
o cooperativismo de modo inquestionável.

Sr. Presidente, nenhum senador nesta Casa, e nenhum partido, tem o intuitO de querer
ser pai de qualquer criança. Estamos, aqui,
cumprindo a obrigação constitucional de receber as mensagens, analisá-las, emendá-las,
aprová-las ou rejeitá-las. Cabe ao Senhor
Presidente da República, constitucionalmente, vetá-las ou sancioná-las. Essa é a tónica
num regime democrático pleno.

Situação sui generis ocorre com aqueles
cooperativados que, em razão da extinção
do BNCC, não puderain retirar rieõ:t-0-iimite
estipulado pelo Governo, das suas cadernetas
de poupança, do seu over, do seu open, dos
seus depósitos a curto prazo, enfim, de qualquer depósito que tinham sido feitos em aplicação financeira naquele Banco. Os funcio."
nários do Banco, além de não estarem recebendo os salários, tinham cadernetas de poupança e aplicações no próprio Banco e não
estão podendo retirar seus recursos.
Esta Medida Provisória n~ 151 é um verdadeiro saco de gatos. Misturaram tudo: sociedades de economia mista, bancos, institutos.
Fizeram uin p3cote e O Jogaram dentro do
Congresso Nacional, para que aqui déssemos
um cheque em branco ao Senhor Presidente
da República, sem podermos estudar aprofundadamente a situação de cada empresa.
Há denúncias, inclusive, no caso da Interbrás- não sei se verídicas- de que elementos da equipe da Ministra da Econoniia, Zélia
Cardoso de Mello, teriam ligações com o
Grupo Cotiil, que também faz a intermediação de problemas junto à área internacional.
Sr. Presidente, creio que o comportamento
mais coerente desta Casa seria, na realidade,
analisar caso a caso. Somos até favoráveis
a que determinadas empresas sejam privatizadas, mas dando prioridade ao controle
acionário por parte dos funcionários ou dos
empregados,
Este caso do Banco Nacional de Crédito
Cooperativo - BNCC, se chegou a essa situação, foi em razão de o próprio- Governo
ter obrigado a dar crédito ao projeto da Capegri Agroindustrial, ter provocado os bónus

Quero também congratular-m_e com os
Constituintes que êiiboraram a Constituição,
pelo fato de haverem estabelecido que o Procurador-Geia} da Repúbica seria escolhido
por um mandato, o que lhe dá isenção para
agir, como O Procurador Junqueira agiu. S.
Ex'! recorreu contra as medidas ao Supremo
Tribunal Federal. O Poder Judiciário é o Poder máximo do nosso País, em termos de
decisão.
A situação dos funcionários do BNCC, Sr.
Presidente é dramática, e há que se encontrar
urna solução. Quando se queimou o arquivo
do BNH -eu dizia naquele momento que
era uma queima de arquivo, porque nunca
m~s se apurariam, como não se apuraram,
os atos l~sívos o~orridos na jurisdição do
BNH- à época, ª- _Ca_ixa Económica- absorveu os funcionárioS daquela instituição. S-r. PreSidente, quem pensar neste país em
fazer uma reforma agrária, não poderá deixar
de fazê-la sem ter o organismo de cooperativas por trás dos _,e_equenos, médios e minífúndios, por assim dÍzer. O cooperativismo
é urna grande af!11a, é uma associação de pequenos para enfrentar os problemas difícieis
junto ao poder do capital, no regime capitalista.
Que se encontre _uma solução para os funcionários do BNCC, que se proceda a uma
auditoria, que se faça uma análise, que se
culpem aql'l:eles que, na realidade., agiram
contrariando a legislação relaci_onada com o
Banco!
Nãq_f!á_dúvida de que o BNCC é l!__m banco
tecnicanleritC Viável, porque atua exclusivamente dentro da sua área específica, que é
a das cooperativas.

zados novos do over night. E hoje, estarre-

cido, li num jornal, não me recordo qual,
já que tenho o hábito matinal de ler uma
média de seis a sete - a notícia de que determínado empresário de São Paulo teria recebido telefonema de Brasílfã para que retirasse
o dinheiro que tinha em sua conta antes do
dia 15.
Esses são alguns exemplos do vazamento
das informações sobre o confisco do dinheiro
das cadernetas, do dinheiro do over, do open
e de todas as operações financeiras.
Aguardaremos que o Banco Cefittã.l informe, o mais rapidamente possível, para demonstrar que tem isenção.

Março de J990 _

Em caso de nada vir a ser modificado, haverá necessidade de uma emenda acrescentando um parágrafo ao art. 17, ou a supressão
da observação, "salvo os de natureza trabalhista ou previdenciária", que contraria casos
abrangidos pela Constituição, no seu art. s~
Excluir o BNCC da relação constante da medida provisória, por todas as razões postas
e de ordem legal, representa uma atitude que
merece ser tomada.
Caso ocorra a exclusão, poderia o Executivo nomear, de imediato, uma nova diretoria
ou um interventor para o estudo e an8.lise
da viabilidade de recuperação do BNCC, em
termos semelhantes às providências já adotadas em relação ao Banerj, Meridional, Bancos Estaduais e BNH.
Uma comissão de funcionários do Banco
esteve comigo, ontem, no Rio de Janeiro.
Qual a diferença, Sr. Presidente? Trata-se
de um banco extinto e nada se pode fazer
relacionado com o capital existente dentro
do banco, quer dos cooperativados, quer dos
funcionários. Não é justo. São faml1ias que
dependem daquilo, que viveram a vida toda
sabendo que, ao fim de um mês, o chefe receberia o ordenado, pagaria os compromissos
e daria condições de vida aos seus. Neste
momento, acabaram com o Banco, bloquearam as contas, e estão eles procurando dinheiro emprestado, com dificuldades, já que não
existe dinheiro na praça. E aqueles cooperativados que tinham suas aplicações não podem recebê-las porque o Banco está fechado.
É uma situação sui generis, Sr. Presidente.
Então, que lhes sejam dados os mesmos direitos que estão sendo estendidos a outras pessoas que tinham dinheiro colocado em caderneta de poupança e em aplicações, para que
possam retirar tamb~m as suas economias e
receber o fruto de seu trabalho.
Quando aqui, Sr. Presidente, re-~lamáva
mos de de_terminadas medidas do pacote messiânico, éramos tachados de querer inviabilizáwlo. No entanto, é o Governo que produz
medida provisória sistematicamente uma
atrás da outra, alterando dispositivos das
mesmas, ou, então, aceitando sugestões feitas neste plenário e no plenário da Câmara
dos Deputã.~os.

O Sr. Humberto Lucena V. Ex• um apaite?

Permitem-me

O SR. JAMIL HADDAD com toda a satisfação.

buço V. Ex•

O Sr. Humberto Lucena- Digo a V. Ex•
quanto aos recursos das cooperativas, depositados no BNCC, que V. EX" está coberto de
razão, ao solicitar a sua liberação. As cooperativas são instituições criadas pila lei e que
seguiram a política creditícia do Governo,
colocando, no BNCC, as suas reservas, para
atender à produção no meio rurãl. Sei de
cooperativas que estão realmente com vultosas sornas no·B~nco Nacional de Crédito Cooperativo.
Portanto, é hora de o Governo, através
da Sr* Ministra da Economia, dar urna resposta adequada às colocações que faz V. Ex•
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Em re!ação aos empn:::gados, não só do
BNCC mas de todas as sociedades de econo~

mia miSta e d-as empresas estatais, o que me
preocupa, nobre Senador Jamil Haddad,
mais ou menos na linha do raciocínio de V.
Ex~. e que a Assembléia" Nacioilal Constituinte, ao determinar a estabilidade para os
funcionários da administração direta, das
fundações e das autarquias, da União, dos

Estados, do DiStrítO-Fedeiaf, -croS Territórios
e dos Municípios, desde que tivessem cinco

anos de serviço público na data da sua promulgação, não iriduiu
que prestavam serviço a esse· amplo setor da atividade pública.
Então, com a extinção de sociedades de economia mista, como o BNCC,- é de estatais
como a Portobrás e outras que serão privatizadas, sob a invocação do enxugamento da
máquina, milhares e milhares de empregados
com JO, 15, 20, 25, 28 ou, talvez, até 30 anos
de serviço serão demitídos, com direito, apeIias; à~rcepção do Fundo de Garantia por
Temp'o de Serviço. Trata-se, assim, de uma
questão que merece um estudo profundo do
Congresso Nacional.

-os

O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador
Humberto Lucena, V. Ex' apresenta argumentos irrefutáveis. Qti3.ndo criticamos e levantamos os problemas, nós o fazemos justa~ente porque estamos sentindo que esses
planos foram feitos de afogadilho. Basta pegar o Diário Oficial de hOje e veremos que
já há novas normas e me_didas revogando dispositivos das anteriores. Não tinha havido,
então, uma análise profunda do problema relacionado com essas medidas.
Veja V.. Ex•, nobre Senador Humberto Lucena, o art. 174, § 2P, da ConstituiÇão:
Art. 174, § 2~- "A lei apoiará e esdmulará o cooperativismo e outras formas
de associativismo."
Isso é dispositivo consfitud0ri3.l.-E o único
que, na realidade, estimul<~;p cooperativisino é feChado pelo Presidente da República, através de uma medida provisóriã. Sào
irregularidades flagra-ntes. É o caso de se _dizer: o que o funcionário do Banco, ou o próprio Banco, como instítuiÇâo têm a ver co~
admifiistraçóes.nefastas que-por lá pa$isaram?
Que seja feita uma auditoriã:se há culpados,
que sejam punidos. Foi o citso de a União
ter obrigado o Banco a dar subsíd~os p~ra
a Agropecuária Capem i, que nada tem a ver
com o disposto dentro da legislação do Banco. Lembramo-nos, também, do caso da criação dos chamados bónus japoneses e do problema da Central-Sul,
~anca

Tudo isso fez com que aquele Banco absorvesse uma série de débitos.
Penso que a pnsíção correta do Congresso
seria_. na realidade. reje-itar a Medida Provisória n·· 151. e estudar cada caso. pata --concluir quaü; as ~mpresas que merecenLScr_ extintas. quais as que devem se-r t>rivatizadas.
mas sempr - é este o ponto de vista do
Partido Socialista Brasileiro- dando pri\1ri·
dad~. no controle acionário. <H)S funcion~í·

riós. AsSíiD, estaremos agindo com isenção,
com bom senso, e atento ao problema dos
gastos governarnentais~-

0 Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.
Ex~

outro aparte?

O SR. JAMIL HADDAD- Pois não.
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador
-JamTfHaddad, interferindo, mais uma vez,
no discurso de V. EX•, desta vez como Membro da Comissão Mista que vai apreciar a
Medida Provisória n~ 151, a que se refere
V. Er, estou pensando em requerer, na devida oportunidade, ao seu Presidente, ouvido
o Plenário, que sejam convocados, âquele
órgão, a Ministra da Economía e o Secretário
da AdminJstração, para esclarecerem, ao
·congresso Nacional, quais os critérios que
levaram o Governo a propor a extinção dessa
o~ daquela fundação, dessa ou daquela autarquia, dessa ou daquela estatal ou empresa
de economia mista. Na Exposição de Motivos, que acompanha a Medida Provisória,
não há uma palavra sequer, a não ser em
termos genéricos, a respeito dessas extinções.
V. Ex•, por exemplo, se refere ao BNCC que,
a meu ver, no' mínimo, poderia ser incorporado ao Banco do Brasil.

O SR. JAMIL HADDAD - Tenho uma
emenda nesse sentido, justamente incorporar:tdo-o . .'É uma solicitação até dos funcionáriQS do Banco.
O Sr. Humberto Lucena - Há também
o caso da extinção da Portobrás, uina empresa que administra todo o sistema portuário
no País. Quando se propôs_ a sua extinção,
deve~se ter pensado que ela seria apenas uma
repartição, em Brasília, que abrigaria alguns
funcionários que não faziam nada. Não é ver~
dade. Brasilia é apenas a séde da 'Portobrás.
A Portobrás opera, descentralizadamente,
em todas as administrações de portos no Bra~
sil. Alertadas do que se passava, as autoridades governamentais baixaram outra Medida, fazendo com que as chamadas empresas
de Do_c;as_do Ria de_ Janeiro e outras permanecessem. Mas as demais gestões dos portos
estão desativadas. Com isso, o Porto de Cabedelo, no meu Estado, por exemplo, está
acéfalo, pois não há ninguém para comandar
a sua administração. Os portos, portanto, de
modo geral, estão entregues ao Deus dará.
Deveríamos, ·realmente examinar, em profundidade, o assunto, para verificar o que
pode ser feito, em matéria de enxugamento
da máquina, nesse setor. O que pode e deve
ser feito, necessariamente, que se faça, mas
com critérios bem esclarecidos ao Congresso
Nacional, para que tenhamos a capacitação
indispensável ao votafino~. conscientemente,
a Medida Provisória n" 151.

O SR. JAMIL HADDAD - Grato a V.
Ex•. nobre _Senador Humberto LuCena.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de- Sousa)
~A Prc~idC:nda ~ente-!>e nu dever de comunicar an-·nohre s~..-naJnr Jamil Haddad que
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o tempo de que S: Ex• dispunha regimentalmente já se encontra esgotado,
Há outros oradores inscritos, pelo que se
suplica a V. Ex• que abrevie as suas considerações e procure evitar apartes.
O SR. JAMIL HADDAD- O nobre Sena·
dor João Lobo íá havia levantado o microfone, juntamente com o nobre Senador Mauro Benevides, antes da fala de V. Ex• Enc_er~
rareio discurso rapidamente ãpós os apartes.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
A Presidência repete o apelo aos aparteante~ potenciais.

-

O Sr. João Lobo - Permite-me V. Ex'
um aparte, nobre Senador Jamil Haddad?
O SR. JAMIL HADDAD - Com prazer,
ouço o nobre Senador Joã~- ~obo.
O Sr. João Lobo- Nobre Senador Jamil
Haddad, V. Ex~ naturalmente tem muita sensibilidade e traz oportunas observações para
esta Casa. Deixo de enfatizar a tragédia que
representa, ilustre Senador, a dispensa de
funcionários com 8, 10, 15 ou 20 anos, de
todos esses órgãos extintos, homens que, não
têm mais nenhuma capacidade de disputar
o mercado de trabalho, vez que já estão mo~
delados para <I;S antigas funções que exerciam.
V. Ex• diz bem, em relação ã extinção desses
órgãos, que a Medida Provisóría n~ 151 preconiza, que os casos deveriam ser estudados
sep<J.radamente pelo Congresso, pois cada caso-é um caso diferente. O Congresso sedesbruçaria sobre eles minuciosamente, levando
em consideração o enxugamento da máquina
estatal, da máquina pública, mas também levando em consideração os relevantes serviços
prestados pelos órgãos que_estão sendo extin~
tos. V. Ex• cita o BNCC, que é a estrutura,
a viga mestra de todo o sistema cooperativo
brasileiro. Eu poderia acrescentar a Portobrás, já citada pelo Senador Humberto Luce~
na, a Embrater, que tão bons serviços tem
prestado â agricultura deste País. Veja V.
Ex• que o malfadado IAA, extinto, deverá
ser substítuído por outro órgão equivalente,
porque a questão do açúcar e do álcool no
Brasil é complexa. O açúcar é álcool_produzidos em regiões oriferentes, enfeixain custos
diferentes, produtividad~s diferentes. Então,
extingüindo-se o IAA, teremos que criar outro órgão equivalente que faça o equihõrio
desses preços nas diversas regiões brasileiras.
V. Ex~ aborda com muita propriedade essa
questão, e esta Casa deve meditar sobre as
palavras de V: Ex• ao examinar as medidas
provisórias. Meus parabéns, nobre Senador.
OSR. JAMIL HADDAD- NobreS_enador
João LobO, agradeço o subsídio que V. Ex~
traz o ameu pronunciamento e a defesa à
tese que ora sustento. no plenário.
O Sr. Mauro Bene\'ides- Senador Jamil
Haddad. permite-me v.-Ex' uma brevíssima
intervenção'?
O SR. JAMIL HADDAO- C\)m prazer.

O Sr. Mauro Bene,·ldes- Nohr<.' 5<.'nadnr
Jamil Haddad. ~~ta e mab uma l1portunidadc
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que V. Ex• oferece à Casa de discutir a Me-

dida Provisória n9 151, no bojo da qual se
incluem as extinções de vários órgãos públicos, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações. Eu diria
a V. Ex• que conversando com o nosso eminente colega, Senador Cid Sabóia de Carvalho, que é o Relator designado para essa importante proposição, ouvi de S. Ex' a confirmação de que se empenhava no sentido de
obter uma solução que, sem desfigurar a proposta governamental, garantisse o reaproveitamento dos funcionários dessas empresas em
outros órgãos da União. É essa a intenção

do Senador Cid Sabóia de Carvalho. Acredito que S. Ex' haverá de contar com o apoio
fimie e decidido do Congresso Nacional, para
que esses funCionários que, durante longo
tempo, prestaram excelente colaboração à
máquina administrativa governamental não
sejam demitidos.
OSR. JAMILHADDAD- Nobre Senador
Mauro Benevides, eu, que conheço o Senador Cid Sabóia de Carvalho, fico extremamente satisfeito em ver S. Ex• como Relator
da Comissão que estuda a Medida Provisória
n" 151.
Sr. Presidente, para serem editadas, as medidas provisórias precisam Ser urgentes e relevantes. Parece-me que essas medidas que aí
estão não têm relevância nem se revertem
de urgência. O certo seria que fossem encaminhadas ao Congresso, através de projeto de
lei para que as pudéssemos estudar isoladamente, isto é, caso a caso, e com isso evitarmos injustiças de grande monta, como as que
estão sendo possíveis dentro dessa Medida
Provisória n9 151.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que desejava fazer. Tenho certeza de
que o Senado há de estudar em profundidade
o tema e, se possível, rejeitar essa medida
provisória, sugerindo a remessa, em termos
de mensagem, de projeto de lei a respeito.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senãdor Loepoldo Peres, para brev·~ comunicação.

O SR. LEOPOLDO PERES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes.

O SR. JOÃO MENEZES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A
REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa, como Líder.
OSR- MAURÍCIO CORRÊA (PPT -PF.
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.
Seip. revis~~ do orador.) -Sr. Presidente,

Srs. Senadores: tomamos conhecimento, de
que o GoVerno F~deral encamirihou, ao CongresSo, pedido para retirada das Medidas
Provisórias n•s 153 e 156.
confesso qtie fiquei satisfeito diante da atitude do atual Presidente da República. Na
verdade, nada niaiS contraria o Direito do
que medidas que visem a imposiçã"O de normas penais que têm que ser aplicadas imediatamente, no instante em que, como providências cautelares, tém um limite nO terilpo
e- rlo espaço. Sabe-se, perfeitamente, que a
Medida Provisória goza de uma forma de tramitação preceituada na, Constituição FederaL
Em decorrência disso, é claro que, por ser
uma medida cautelatória, se o Congresso nãoviesse a confirmar o conteúdo normativo daquela Medida Provisória, mUitas puniçõeS Seriam aplicadas e as vítimas dessas punições
não teriam como reparar os danos que lhes
foram causados.
Há um brocardo, em Direito que diz: Nulla
Poena sine Lege. E é exatamente o que co'nsigna a COD:StitUiçã-o -Federãl quando determina que, toda vez que alguém praticar um
suposto delito, tem que haver uma norma
que defina aquele ato como delituoso: No
caso específico deSsas duas Medidas Provisórias, nem mesmo durante. o regime anterior
--o regime militar, em que- prevaleceu o
Ato !constitucional n9 5, e que, com base
nele, o Governo tomou aquelas medidasnão constatamos, até hoje, nada mais violado! dos direitos individuais do que as duas
Medidas Provisórias.
O Procurador-Geral da República, prevalecendo-se do que, hoje, lhe é uma prerrogativa assegurada pela Constituição, ajuizou,
perante o Supremo Tribunal Federal, uma
ação díreta de inconstitucionalidâde, com base no art. 103, item VI da Constituição Federal, que é- _exatamente _aqUela faculdade que
tem o Procur~dor-Geral da República ·de
ajuizar, diretamen.te, no Supremo Tribunal
Federal, ação direta de inconstitucionalida~
de. Coincidentemente, dois dias após o Pro-.
curador-Gerài da República tomar essa decisão, o Presidente da República teve o bom
senso -de determinar o recolhimento das duas
Medidas Provisórias que foram encaminhadas ao Congresso Nacional.
Aqui reconheço a justeza com que o Governo Federal promove essa reparação em
tempo, inobstante ocoirências desagradáveis
como a violação à Folha de S. Paulo como
'o indicirur.ento e até a prisão de vários cidadãos brasileiros que, hoje, vão ter de arcar
com essaS conseqüências.
Era minha intenção, Sr. Presidente, dar
um elastério maior a esta colocação, todavia,
sei que o nobre Senador Humberto Lucena
vai-se pronunciar, tio segundo expediente,
sobre este assunto e vou-me reservar a apartear S. Ex', tendo em vista que já cOnheço
algumas colocações que me foram transmitadas pessoalmente.
No mais, quero deixar aqui patente, aos
meus Colegas do Senado, a imensa preocupação qQC-estou vivendo com relação às demissões dos servidores públicos na Capital
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da República. São vários os órgãos declarado~. extintos ou dissolvidos pelo Poder Federal, são milhares de faiDI1ias que fic_aram
ao_ desabrigo. Tivemos, há poucos dias, na
crónica jornalística, a informação de que o
Presidente da República havia expedido o
Dr.__Romeu Tuma para São Paulo, no sentido
de fazer ciência a uma firma que readmitisse
empregados que haviam sido demitidos. Não
posso entender que, se no plano privado há
essa regra, no plano público o próprio Go~
verno determine essas demissões que causam
transtornos ã famflia de Brasília. E uma questão deixo colocada aqui para os Senadores,
bem nítida sobre os reflexos sociãís altamente
danosos à cidade de J3rasi1i8; tendo em vista
essas demissões sumárias. Como sãbe V. Ex•,
Sr. Presidente, há situaçÕes em que o Governo poderá colocar funcionários em diSPonibilidades, mas há situações em que as demissões são sumárias, como é o caso, -por
exemplo, do funcionário de uma empresa t;i~
ecoiioriiia misfã. Terilós boje :a extinção da
Portobrás. Nã.o quero aqui dizer sobre_o mérito da extinção da Portobrás, embora ela
preste relevantes serviços. Posso até admitir
que, num plano de racionalização, pudesse
conceber a absorção da Portobrás. O que não
põsso conceber é a demissão sumária de seus
funcionários que mOram em Brasi1ia há dez,
quinze anos e vão ser colo_cados no olho da
rua. É uma reflexão que coloco aqui aos ilus~
tres Representantes dos partidps que apoiam
o Presidente Coilor, no sentido de que haja
uma equação justa, uma equação humani~
tária, para essa situação que causa desespero
na Capital dá. Repúbli~a.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
No 'lllais, apartearei o nobre Senador Humberto Lucena no momento adequado. (Muito
bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
..
Mário Maia - CarlOs De'Carli - AUreo
Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão
- Oiavo Pires - João Menezes - Aimlr
Gabriel- Carlos Patrocínio- João Castelo
-Chagas Rodrigues- Hugo NapoleãoCid Sabóia de Carvalho - Carlos Alberto
~JOsé Agripino - Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha - Humberto Lucena Mansueto de Lavor- João Lyra- Divaldo
Sl.iruagy :- TeotóniO Vilela Filho - Rl!)'_~_a
celar -José Ignácio Ferreira-. Matta Machado- Alfredo Campos- Fernando H"inn.queCardoso- Mário-Covas- Mauro Borges- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior
- Meira Filho -Márcio Lacerda - Rachid
Saldanha Derzi - Wilson Martins :...,_- Leite
Chaves - Affonso Camargo ...,.... José Richa
--Jorge Bornhausen - Dirce~ Carneiro Nelson Wedekin- José Paulo Bisof- José
Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, comunicação que viti ser
lida pelo Sr. 19-Secretário.

É lida a seguinte
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Bra~ília, 27 de março de 1990
Senhor Presidente:
Comunico a V. Ex~ e a esta Casa, que me
desliguei do Partido da Frente Liberal, passando a integrar a Bancada do Partido Democrata Cristão, s_olicitando que, nos termos do
Regimento Interno, sejam adotadas as Providências cabíveis.
-Sendo o que se me oferece para o momento, valho-me do ensejo para renovar a V.
Ex" meus protestos de estima e consideração.
- Senador João Menezes.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
expedi~nte lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa61 Srs. Senadores
Passa-se à
-

-O

o cargo de Professor da carreira Magistério Público- dO Distri:fo Federal e dá
outras providências, ferido
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, da Comissão
__-- do.Distrito Federal.
A discussão da matéria foi encerrada na
seSSão anterior.
Passa-se â votação do projeto, em turno
único-. ---- -- - -Em votação.
Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComisSão Diretora, para
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, pare~r da Comissão O iretora oferecendo a redaçâo- final da matéi"ia,
que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
c

ORDEM DO DIA

É lida a seguinte

Item 1:

(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n 9 103, de 1989, de
autoria do Senador Roberto Campos,
.t:J.Ue estabelece medtdas de flexibiliZação
do mercado de trabalho, para evitar desemprego, tendo
PARECERES, sob n' 58, de 1990, e
orais, das Comissões:
- de Assunstos Econômicos: 1• pronunciamento: solicitando audiência da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; 2" pronunciamento: contrário
ao projeto;
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela inconstitucíonalidade.
SQbre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~-Secrtário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 62, DE 1990
Nos termos do art. 352, incisO IT, do Regimento Interno, requeremos a extinção da urgência concedida para o Projeto de Lei do
Senado n" 103, de 1989.
Sala das Sessões, 27 de março de 1990.
-Mauro Benevides -- Jutahy MagalhãesRoberto Campos - Edson Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Em conse_qüência da aprovaçao -do requerimento, a matéria voltará ao seu curso normal de tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 2:
PROJETO DE LEI DO DF N• 12, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos
do art. "336. c, do Regimento {nterno)
Votação. em turno único, do Projeto
d·· I d do DF n·· 12. de 1990, de iniciatjva
Lhl Gm..:rnador Jo Distrito Federal. que
dispo~.· "<lhr~ .< revc:rsãn de servidor para

PARECER N• 64, DE 1990
(Da ·comissão Diretora)
-Redação rmal do projeto de Lei do DF
- --

n9 12, de 1990 -

A Comissão Diretora apr_esenta a redação
final do Projeto de Lei do DF n9 12, de 1990,
que dispõe sobre a reversão de servidor para
o cargo de Professor da Carreira Magistério
Público do Distfitó Federal, e dá outras proM
vidéficiaS.- - - -Sala de Reuniões da Comjssão, 27 de marM
ço de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente
-Nabor Júnior, Relator- Pompeu de Sousa
- Antônio Luiz Maya.

ANEXO AO PARECER N• 64, DE !990
-- Redação final do Projeto de Lei do DF
12, de 1990, que dispõe sobre a rever·
são de servidor para o cargo de Professor
da Carreira Magistério Ptíblico do Distrito Federal, e dá outras providências.
n~

O Senado Fedei-ai decreta:
Art. 1" O servidor que passou à inativiM
dade nos cargos de Professor de EnsiriO Elementar e de Professor de Ensino Médio, do
Quadro Suplementar de Pessoal do Distrito
Federal, nos termos das Leis Complementares n" 30, de 27_de julho de 1977, e n9 36,
de 31 de outubro de 1979, poderá, mediante
opção, reverter à atividade para -0 cargo de
Professor da Carreira Magistério Público do
Distrito Federal, do Quadro de Pessoal do
Distrito Fedêrai, nos termos desta lei.
Parágrafo único. A reversãoefetivar-seMá
de acordo com a habilitação do servidor nos
níveis em que se distribui o cargo· de Profc;::ssor.
Art. 2° Não poderá reverter o aposenI -que houver atingido o limite_ de idade
para a aposentadoria compulsória;
II- que contar tempo de serviço suficiente
para a aposentadoria voluntária. incluído o
tempo da i natividade:
tado~
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III - que for julgado jnato em inspeção
nlédica.
ParágrafO único. Na- hipótese prevista no
inciso II, o funcionário continuará na inatividade, com revisão dos proventos, levando-se
em consid_eração o tempo de serviço, inclu-siVe o da inatividade.
Art. ~- O servidor de que trata esta lei
será investido em cargo automaticamente
criado com o exercício, independentemente
.da existência de claro na lotação.
--- § 1~ A reassunção do exercício ocorrerá
no prazo de trinta dias contados da publi·
cação do ato de reversão, prorrogável por
igual prazo.
§ 2~ Após a reversão, a lotação ficará aUtomoticamente ajus!ada, com observância
dos p-ercentuais fixados para promoção.
Art._ 49 O prazo para o exercício da opÇão -ae -que trã.ta o art. 19 desta lei constará
de ato regulamentar a ser expedido pelo Governador do DIStrito Federal.
Art. s~ As despesas decOITentes dã-aplicação desta lei correrão à conta de dotações
próprias do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7~ Revogam-se as disposições em
contrário.
-- -O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a·discussâo.
Em votação,
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovad_o. __
A matéria vai à sanção do Sr. Governador
do Distrito Federal.

O Sr. Pompeu de Sousa, 3f-Secretário
deixa a cadeira da presidência, que é ocuM
pada pelo Sr. Antônio Luiz Maya, Suplente de Secretário.
OSR. PRESIDENTE (Antônio luiz Maya)
-Item 3:
PROJETO DE LEI DO DF
N• 11, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do art.
336. c, do Regimento Interno)
Discussão, em turnõ único, do PrOje~o
de Lei áo DF n9 11, de 1990, de iniciativa
do Governador do Disl:$ito Federal, que
altera dispositivos das leis que menciona
e dá outras providências.- (Dependendo.
de parecer.)
Solicito ao nobre Senador POmpeu de Sousa o parecer da Comissáo do Distrito Federal.
O SR. POMPEU DE SOUSA rPSDB DF. Para emitir pareCer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
oriundo do Governo do Distrito Federal, vem
a exame desta Casa o pre<;ente projeto de
rei que tem como finalidade alterar dispo~
tivos de leis recentemente aprovadas. refe-
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rentes a implantação do plano de carreira
dos servidores de vários órgãos do Distrito
Federal.
O art. 19 diz respeito às tabelas suplementares criadas para os servidores que não se-

riam incluídos Das carieiras, no príineiro mOmento. Algumas dessas tabelas ficaram com
estrutura igual ·à do antigo Plano de Classificação de Cargos e outras idênticaS às das carreiras. O disposto no art. 19 , visa estabelecer

uniformidade dessas tabelas nos vários órgãos e entidades do GDF.
O art. 29, da mesma forma, visa estabelecer

uniformidade no prazo para realização de
concurso público para efetivaçãó dos servidores não amparados pelo art. 19 do ato das
Disposições COJistítucionais Transitórias.
O a:rt. 39 estende aos servidores do DER,
do Distrito Federal, com os contratos de trabalho suspensos, a possibilidade de optarem
pela carreira do órgão, desde que se manifestem no prazo de 60 (sessenta) dias.
No art. 49 é concedida gratificação de adicional por tempo de serviço- aos servidores
da Fundação Cultural, a exemplo dos demais
órgãos do GDF.

E assim, sucessivamente-, a propOsição trata da uniformidade dos diversos planos de
carreira e faz também correções, sendo significativa a qUe -altera a estrutura da classe única
do cargo ou emprego de nível básico a que
se referem as Leis n~' SI, de 13 de l]ovembro

de 1989; 68, de 22 de dezembro de 1989;
82, 83, 85, 86 e 87, de 29 de dezembro de
1989, em virtude dos valores de retribuição
não terem sido tão significativos quanto o
foram para os cargos e emprego~ de nível
médio e superior. Assim, foram fettas as modificações na forma dos Anexos VI, VII, VIII

e IX.
Tratou-se aqui, portanto, de fazer justiça
com os servidores mais humildes.
Em suma, Sr. Presidente, o projeto de autoria do Sr. Governador do DiStrito. Federal,
do qual encaminho à Mesa extenso parecer,
na verdade, representa um ato de justiça que
o Executivo propõe a esta Casa, de vez que,
como diz na mensagem:

_Qç emprego permanente da Fundação Cultu-

ral do Distrito Federal, integrantes das carreiras criadas da Fundação Cultural do Distrito
Federal, gratificaÇâõ adicional por tempo de
serviço Qessas carreiras, ocupa-ntes da car~
reíia fUncionili de motorista, e assim por dian~
te, Srs. Senadores.
Na verdade, diríamos que é uma espécie
de restos a pagar da dívida do poder público
para com esses funcionários, geralmente os
menos aquinhoados. De forma que é da mais
alta justiça o projeto que vamos submeter
à votação deste PlenáriO.
-- ConClusão
Consideramos, na análise de toda matéria,
relevante quanto ao ll}érito o preSente proje~
to de lei e adequado quanto aos aspectos
constitucionais, jurídicos e de técnica legislativa.
Somos, portanto, no âmbito desta Comissão, de parecer favorável à aprovação d~ pre·
sente projeto de lei, inclusive com a alteração
vinda através da Mensagem nu 48, de 1990,
(Mensagem n9 021!90-GAG-na origem) onde
é substituída a 3• fplha do_ A~exo III.
Qu_?iifõ)__ Emenda n~ I, apresentada pelo
nobre Senador Maurício Corrêa, que aci-escenta parágrafo ao art. 15, visando estender
a_ co_mplementaçáo pecuniária, de que trata
'o artigo, a todos os sefvídores do Quadro
de Pessoal do GDF, concordamos com os
argumentos constantes da justificação, somos, portanto, de parecer favorável à sua
aprovação.
Portanto, o parecer é favorável não só ao
projeto corho ãs_ emendas, e consideramos
ato de elementar justiça a aprovação domes-

mo.

h o parecei-, Sr.

Presídente. -

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-O parecer conclui favoravelmente ao projeto e à alteração proposta pelo Sr. Gover~
nador do Distritõ Federar, através da Mensagem n" 48, de_ 1990-DF, alterando.. um dos
quadros anexos da proposição e a emenda
apresentada perante à Comissão.

"Quando da elaboração do projeto de
-Cõmj>letada- a instruçãO da matéria, paSlei com vistas à criação de carreira na
sa-se à discussão do projeto e das emendas.
Administração- Díieta, AutárqUica e
Ein discussão. (Pausa.)
_
Fundacional do DistritO Fediral, proN'iiOliivendo quem peça a palavra, encerro
põe-se a criação de tabelas suplemena discussão.
tares para os servidores que não seriam
Em votação o projeto, sem prejuízo das
incluídos nas carreiras no primeíro moemendas.
mento. Algumas dessas tabelas ficaram
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
com estrutura igual ao do antigo Plaho
de ClassifiCação de Cargos e outras idên- -permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
ticas à das carreiras. Objetivando un.ifor-1
Passa~se: agora, â votação, em globo, das
midade das mencionadas tabelas inseriram-se. as disposiçõe-s coDstan,teS do ã.rt. emen_das que têm parecer favoráveL
I v do Projeto'de Lei em anexo."
Em votação.
Daí por -diante, os vários artigoS vão atendendo às diversas carreiras. As tabelas de
pessoal do Departamento Nacional de Estra~as de Rodagem do Distrito Federal, tabela

Os Srs. SenadoreS que· aS aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas. ·
A niatéria irá à· Comissão Díretorã., pafa
a redação fiiiaJ.
- -

Maiço de 199Õ

OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final da matéria,
que será lido pelo Sr. 1~ Se_cretário.

Ê lido o seguinte
PARECER N-65, DE 1990
(Da ComiSSão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do DF
n" 11, de 1990.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF n" 11, de 1990,
que altera dispositivos das leis que menciona
e dá outras providências.
Sala de Reuniões _da Comissão, em 27 de
março de 1990. - Alexandre Costa. Presidente- Antônio Luiz Maya, Relator - Pompeu de Sousa-:- Nabor Júnior.

ANEXO ACYPARECER W65, DE 1990
Redação final do 1-'l-ojeto de Lei do DF
11, de 1990, que altera dispositivos das
Leis que menciona e dá outr~s providências.
n~

O Senado Federal decreta:
Art. 1? As tabelas suplementares mencionadas nas Leis n~· 51, de 13 de novembro
de 1989, 68 e 69, de 22 de dezembro de _1989,
82, 85 e 86 de 20-de dezembro de 1989, terão
estrutura idêntica à das respectivas carreiras.
Parágrafo único. Os servidõres que, na
forma das leis mencionadas neste artigo, foram incluídos em tabelas suplementares, se~
rão enquadrados de acordo com os Critérios
·estabelecidos para transposição, permanecendo nos níveis e padrões em que forem
posicionados até preencherem os requisitos
para transposição para as respectivas carreiras.
Art. 2~ OS servidores de que tratam as
Lei n.,s 51, de 13 de novembro de 1989, 68
e__69, de 22 de dezembro de 1989, 82, 83,
85 e 86, de 29 de dezembro de 1989, não
amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão inscritos ex-officlo, no prazo de dois anos, em
concurso público para fins de efetivação, perma_necendo nos órgãos e entidades ((e __origem, integrando as respectivas tabelas suplementares.
Parágrafo único. Os servidores a que se
refere este artigo, aprovados no concurso público, serão transpostos para a respectiva carreira do órgão ou entidade a que pertencerem
rescindindo-se, nos termos da legislação vigente, os contratos· de trabalho dos_ que não
lograrem aprovação, após decorrido o ptazo
-fiXado neste-artigo.
Art. 39 Os servidores da Tabela de Pessoal do Departamento de EStradã.S de -Rodagem do Distrito Federal e da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Cultural
do Distrito Federal que se encontravam, em
31 de dezembro de 1989, com os respectivos
çontra;tos de trabalho suspensos, terão o pra·
:to de sessenta dias para optarem pela respec'Çiva carreira.
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Parágrafo único.

Os se:vidqres q~e n_ão

optarem na forma deste artigo passarao a m.tegrar a respectiva tabela suplementar da entidade.
-

Art. 4~ É criada, para os servidores da
Fundação Cultural do Distrito Federal, ~
Gratificaçáo Adicional por Tempo ~e ~en:
ço, na base de cinc~ por cento _por q_ümq~êmo
de efetivo exercício, sobre o_ venclilleOt.O do
padrão em que o servidor estiver localizado.
Art. 59 Para efeito de transposição para

as Carreiras de que tratam as Leis n~~ 8~,

86 e 87, de 29 de dezembro de 1989, _os servidores ocupantes da categoria funcional de
Motorista serão enquadrados no emprego de
nível intermediário~
Art. 6? É extinto o abono a que ser refere
a Lei n~ 4, de 28 de dezem~r_o de 1988.
Art. 7~ O AneXo I, da Leí n" 6_8, de 22
de dezembro de 1989, é alterado na forma
do Anexo I desta lei.
Art. 8~ O art. 4~ e o caput do art. 12,
da Lei n" 85, de 29 de dezembro de _1989,
passam a vigorar com a seguinte redaçao:

"Art, 49 O ingress-o na Carreira de
que trata esta lei far~se-á no Padrão I
da 3~ Classe dos empregos de Assistente
Superior e de Ass_~st~nte lnte~ediário
em Serviços Socirus e no Padra~ I, da
Classe Única do emprego de Asststente
Básico em Serviços Sociais, ressalvado
o disposto nos arts. 2" e 6" desta lei, mediante concurso público."
"Art. 12. É criada, para os servido~
res lotados em unidades cujas a.tividades
exijam ftincíoname_~tt?__i~int~rrupto, watificação no percentual de vinte e cmco
a quarenta por cento, incidente sqbre

o padrão em que estiver localizado o servidor.''
Art. 9~ O_enquadramentoaqueserefere
o art. 59 da Lei n9 39, de 6 de setembro de
1989, modificado pela Lei n9 78, de 29 de
dezembro de 1989, é alterado na forma do
Anexo l1 desra lei.
Art. 10. A Classe Única do cargo ou emprego de nível básico a que se referem as
leis a seguir mencionadas, passa a se constituir de seis padrões, com os índices fixados
na Tabela de Escalon~mento Vertical constante dos Anex-os III, IV e V desta lei:
-Lei n" 51, de 13 de novembro de 1989;
-Lei n~ 08. de 22 de dezembro de 1989;
....:....Lei n~ 82·, de 29 de dezembro de 1989;.
-Lei n9 83, de 29 de dezembro de 1989;
-Lei n~ 85, de 29 de _dezembro de 1989;
-Lei n9 86, de 29 de dezembro de 1989;
-Lei n~ 87, de 29 de dezembro de 1989;
Art. 11. O parágrafO úniCo do an. 1~ da
Lei n? 87, de 29 de dezembro de 1989, passa
a vígorar com a seguinte redaçáo:
. ''Parágrafo único. Os emprego's integrantes da Carreira de que trata este
artigo serão distribuídos na Tabela de
Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, por ato do Secretário de
Saúde."

Art. 12. Na transposição de que trata o
art. 2" da Lei n9 87, de 29 de _dezembro. de
1989, considerar~se~á o· te~po de. efettvo
exercício prestado ã Fundaçao Hospitalar do
Distrito FederaL
.:
.A.rt. 13. As Tabelas de Escalamento
Vertical ã que .se referem a Lei n" 69, de
22 de dezembro de 1989, e as leis citadas
,\NEXO

,.A N E' X O

I"

22

do

06Q,

CArt- 11, da L&i nl

do

no art. 10 passam a ser as. constantes dos
anexos III, IV e V desta lei.
Art. 14. Os anexos II e III, referentes
à transposição de que tratam os arts. 29 e
39 das Leis n9 5 51, de 13 de novembro de
1989, 68, de 22 dé dezembro de 1989,_ e 86,
de 29 de dezembro de 1989, passam a VIgorar
com as alterações cCiilStantes dos Anexos VI,
VII. VIII e IX desta lei.
Art._l.S .. Os servidores da Tabela de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal farão jus à complementação pecuniária
decorrente da participação no Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde do Distrito
Feder.al- SUDS.
§ F A complementação pecuniária de
que trata o caput deste artigo é estendida
aos _servidores do Quadro de Pessoal do Go-verno do Distrito Federal lotados e em exercício na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e órgãos a ela vinculados, bem como aos
pertencentes ao Quãdro ·de Pessoal do Instituto de Saúde do Distrito Federal.
§ 29 A complementação pecuniária de
que trata este artigo Somente será paga.quando os valores de retribuição correspondente
âS categorias funcionais dos servidores do Ins.
tituto Nacional de Previdência Socíal Inamps forem superiores aos atribuído~. na
Fundação Hospitalar do Distr_i~o Federal, aos
respectivos níVeis superior, intermediário e
auxiliar.
Art. 16. O disposto nos arts. 19, 39 • 49 ,
59, 8~. 91', 10.12. 13, 14 e IS desta lei retroagem a 19 de janeiro de 1990~
Art. 17. Esta lei entra em vigor da data
de sua publicação.
Art. 18. Revogam-se as- disposições em
contrário.
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Quarta-feira 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
A matéria vã.i à-SãriÇ-áO-Qo sr. Governador
do Distrito FederaL

RESOLUÇÃO N•

DE 1990

Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir um total de 4.500.000.000
de Letras Financeiras do Tesouro do Es·
tado de São Paulo - LFTSP, em substiM
tuição de igual número de títulos emitidos
a título de antecipação da receita.

O Senado FederaLresolve:
Art. 1~ É o Governo do Estado de São
Paulo autorizado, nos termos do art. 9" da
Resolução no 94, de 1989, do Senado Federal,
PROJETO DE RESOLUÇÃO
a emitfr, mediante registro no Banco Central
N• 12. DE 1990do Brasil, um total dé 4.500.000.000 (quatro
Em regime de urgência, nos termos do art.
bilhõe!; e quinhentos milhões) de Letras Fi·
336. c.
nanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo
do Regimento Interno
(LFTSP), equivalentes, na data da solicitação, ao montante de NCz$ 4.50D.OOO.OOO,OO
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução no 12, de 1990 (apresen- (quatro bilhões e quinhentos mílhões de cru·
tado pela Comissão de Assuntos Econô- zados novos), em substituição a igual quanti·
micos como conclusão de seu Parecer dade de títulos emitidos no infcio do corrente
ano com viStas â alitecipãção da receita orça~
nQ 28, de 1990), que autoriza o Governo
do Estado de São Paulo a emífír Um fotar mentária, que serão extintos, visando ao
equacionamento das receitas estaduais desti~
de 4.500.000.000 de Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo nadas ao financiamento de projeto de investi(LFrSP), em substituição de igual nú· mentos na área de transportes e ao alongamento do perfil da dívida fundada daquela
mero de títulos emitidos a título de ante·
unidade da federação.
cipação da receita.
Parágrafo único. A emissão e a colocação
Em discussão o projeto, em turno único.
dos títulos a que se refere este artigo será
(Pausa.)
efetuada com observância às seguintes condi·
Não havendo que~ peça a palavra, encerro
ções básicas:
a discussão.
a) va!Çl~ l)Q~I.D:al un"itárío: NCz$ 1',00 (um
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram cruzado novo), erii 15 de janeiro de 1990;
b) modalidade: nominativa-transferível;
permanecer sentados. (Pausa.)
c) prazo de resgate dos títulos: cinco anos;
Aprovado.
d) forma de colocação: através de ofertas
A matéria vai â Comissão Diretota, para
públicas, nos termos da Resolução no 565,
a redação final.
de 1979~ do Banco Central do Brasil - BA·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
CEN;
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire·
e) rendimentos: similar à aplicada aos títu·
tora oferecendo a redação final da matéria, los federais da espécie (mesma taxa referen·
que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
cial);
I') colocaçãà dos títulos: a partir de março
É lido o seguigte
de 1990;
- PARECER N• 66, de 1990
g) vencimento dos títulos: 15 de janeiro
(Da Comissão Diretora)
de 1995_,
Redação final do Projeto de Resoução
Art.
A presente autorização será exer·
n• 12, de 1990.
cida até 30 de setembro de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
Art. 3" Esta resolução_ entra em vigor na
final do Projeto de Resolução n" U, de 1990, data de sua publicação.
que autoriza o Governo do Estado de São
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Paulo a emitir um totalâe 4.500.000.000 de
-Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo (LFTSP) em substituição de igual · Não havendo quem peça a palavra, encerro
·
.
número de títulos emitidos a título de anteci- a discussão.
Em votação.
pação da receita.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
Sala de Reuniões da Comisslio, 27 de mar·
ço de 1990. --Alexandre Costa, Presidente permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
- Antônio Luiz Maya, Relator - Pompeu
o· projeto valã ·promulgação.
de Sousa - Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ANEXO AO PARECER N• 66, DE 1990
-ltemS:
Redaç:lio final do Projeto de Resolução
Votação, em turno único, do Projeto
n~ 12, de 1990.
de Resolução n°4, de 1990 (apresentado
Faço saber que o Senado Federal apmvou,
pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n~ 15,
e eu,
Presidente, nos termos do art.
48, i te~ 28 do Regimento Interno, promulgo
de 199tl), que autoriza a Prefeitura Mu~
a segumte
nicipai âe Muriaé,_Estado de ,Minas Ge·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item4:

zo

Março de 1990
rais, a elevacem_NCz$ 3.820.371,00 (tiês
milhões, oitocentos e vinte mil, trezentos
e setenta e um cruzados novos) o montante de sua dfvida consofidada.

A discussão da matéria foi encerrada ria
sessão anterior.
Passa-se ã votação do projeto, em turno
único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para
a redação final.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÁO
N~ 4, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Muriaé, Estado de Minas Gerais a elevar
em NCz$ 3.820.371,00 (três milbões, oitocentos e vinte mil, trezentos e setenta
e um cruzados novos) o montante de sua
dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1"'_ É a Prefeitura Municipal de Mu·
riaé- MG, nos termos do art. 52 da Reso·
lução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do _Senado Federal, autori-zada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados novos, a
3.239.250 BTN junto â CaixaEconôrDica Federal, neste ato repres~ntada pelo Banco de
Desenvolvimento 9e Minas Gerais, destinada
à aplicação em pavimentação, contenção de
_encostas, galerias de águas pluviais, centro
de saúde, mercado central de produção rural
e rede de -~sgostos _sanitários etc.
Art. 2~' Esta res_olução entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR." PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item6:
Discussão, em turno único, -âO Projeto
de Lei do DF n~ 7, de 1990, de iniCiativa
do Governador do Distrito Federal, que
dispõe sobre transposição de servidores
para a carteira ·de que trata a Lei n" 82,
de ·zg de dezembro. de 1989, tendo
PARECER fA_YORÁVEL, sob n"44, de
1990, da Comissão -do Distrito Federal
Em disCussão o projeto, em turno único_. __
(Pausa.)
Não bav_endo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentadq,s. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para
a redação final.

É o seguinte o prOjeto aprovado:

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

PROJETO DE LEI DO DF
.
N• 7, DE 1990
Dispõe sobre. transposiçãO de servidores para a Carreira de que trata a Lei
n" 82, de 29 de dezembro de 1989.

O se-nãdo Federal decreta:
Art. ln Os servidores efetivos ocupantes
de empregos permanentes das atuais catego~
rias funcionais da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Zoo botânica do Distrito Federal, serão transpostos na forma do
Anexo I, para a Cárreira a que se refere o
art. 1·• da Lei n'l 82, de 29 de dezembro de
1989, por ato do Góveinãdor.
§ lo O aproveitamentO -de que trata este
artigo dar-se-á independentemente do número de empregos criados e de vagas em cada
classe ou padrão, Fevertendo-se ao padrão
e classe iniciaiS ou extinguindo-se, na medida
em que vagarem, até o ajustam-entO ao quan-

titatiVO de empreJl:OS.. c_ria~OS na forma do
Ane'ÇO I, da Lei no 82, de 1989.
§
Atendido o disposto no caput deste
artigo, seiáo corisiderados extintos os empre~
gos vagon·emanescetftes da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Zoobotânica do Distrito F.ederal, integrantes das ~te
gerias funcionais relacionadas no Anexo I,
desta lei.
§ 3° _ Os servidores ocupantes de empregOs permanentes da Tabela de Empregos Per~
manentes da Fundação Zoobotânica do Distiito Federal amParados pelo art. 19 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
passarão a integrar Tabela Suplementar até
que se submetam a concurso, para fins de
efetivação.
§ 4'! Os servidores a que se refere o parágrafo anterior, que lograrem aprovação, serão transpostos para a Carreira de que trata
esta lei, na forma do Anexo I.
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§ 5o Os servidores que nã~ lograrem
aprovação no concurso passarão a integrar
Tabela Suplementar com estrutura idêntica
a da Carreira, permanecendo nos níveis e
padrões em que forem po1>icionados até lograrem aprovação, extinguindo-se os respectivos empregos "à medida que vagarem ..
§ 6° Nenhuma redução de remuneração
poderá resultar da aplicação do disposto neste artigo, devendo, quando for o caso, ser
assegurado ao servidor. a diferença como
~antagem pessoal nominalmente identificável.
Art. 2'' Os _efeitos financeiros e funcionais para os servidores transpostos na forma
do.caput do art. 1'1 retroagirão a lP de janeiro
de 1990.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições :em
contrário .
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Está esgotada a matéria constante d3. Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Fogaça, que falará pela Liderança do PMDB.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Co-

mo _Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem
reVJ.sãp do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, gostaria de iniciar esta intervenção_ ~azendo alusão ao ·que ·os jornais hoje
notiCiam com ênfase. A decisão do Presidente da República, justificada por Sua Excelência na entrevista coletiva que ainda hoje
pel~ manhã deu â imprensa, de retirar do
Congresso_ Nacional as Medidas Provisórias
n.~ 153 e 156. Amb3s, por natur~za inconstituCional, estavaQI trazendo para o Governo.
~a imagem n_egativa neste momento.
As melhores cabeças pensantes do mundo
ju.r(dico de nosso País eram unânimes em declarar a_ inconstitucionalidade dessas duas
Medid,as pela simples razão, Sr. Presidente
de que não é possível criar conduta criminai
sem a lei que obeçleça a uma tramitação regu_lar no Congresso Nacional.
Lei penai mio prescinde, Sr. Presidente
de uma tramitação regulãr no Congresso Na~
cional. E a Constituição é clara: "Não há
crime s.t:m lei antc;;rioi qu·e-o· defina."
Muitas das_ prisões em flagrante realizadas
pela Polícia Federal foram ilegais, que podem
dar margem a demandas judiciais altaffiente
onerosas para· o Govomo.
Na verdade, se tratavam de prisões em flagrante, em cima de condutas criminais não
previstas em lci, portanto, em atos não criminosos.
Na verdade, a Liderança do PMDB, Sr.
Preside~te, está cumprindo aqui um papel

·a que se ptoprôs diante do processo político
que viven:i.os em nosso Pa{s~Dissemos que
iríamos fazer e estamos, realmente, fazendo
oposiçã-o ao Governo Férnando Collor, mas
_l!_este_l!lomento cumpre_ registl;'ar que o
PMDBvê com bons olhos_e trata de registrar
esta atitude de humildade que é o primeiro
e _isolado ato de reconhecimento de um erro
por parte do Governo Collor, um Governo
que foj sempre_ sustentado pelo discurso autosuficiente, pela_ atitude política arrogante,
prepoten~e. cujas propostas são sempre embasadas nesta a.utQ-suficiência extremada e
qu-ê ãgára-··recônhe_ce que erroq, volta atrás,
atribuindo o re:c:;onhedmento, a descoberta
do erro·, ao Congresso Nacional.
Ora, Sr. Presidente, qUeremos esta convivência democrática, esta proxirilidade de objetivos~ Oifti cõiiVergência de posicioõamentos em favor do interesse nacional. O PMDB,
portanto, não pode deixar de registrar este
novo comportamento como um siri.al positivo
no encaminhamento das questões entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo.
Sr. Presidente, por outro lado, não posso
deixar de registrar. também, em nome do
,meu Partido, certa preocupação, certo estado
de alarme que toma conta_ de nós no momento
em que lemos notícias oriundas de Nova Iorque, que dão conta de que a dívida brasileira
caiU 6% no merCado· seêundário. Um papel
da dívida brasileira está sendo negociaao a
27 centavos de dólar, abaixo, portanto, dos
33 centavos de dólar que eram pagos antes
do Plano Collor, e os c:orretores nova-iorquinos, que lida!IJ. com os papéis brasileiros
no mercado secund~rio estão dizendo, claramente, que isto se deve a rumores de descrédit~ el!l torno do Plano Collor. Em princípio,
nos primeiros momentos, houve um posicionamento favorável, uma atitude de confian-.

ça, mas,já passados alguns momentos, passados alguns dias, a atitude reverteu para certa
descon~ança.

A demissão em massa, a falta de dinheiro
para as companhias operarem, a ameaça de
concordata em mass_a; em número incalculável de empresas, dão a parecer que o Plano
Collor tem falhas que,. se não forem corrigidas, irão levar a economia brasileira a uma
grave recessão. Ora, isto eStá -se refletindo,
irnediatame_nte, nos n,ossos papéis, nos papéis'
dos banços intemacic;mais referentes aos títulos da dívida.brasjl~i.ça .::;n;t Nov(!. Iorque.
Ora, Sr. Presidente, sinceramente, para
mim, isto é um índice de credibilidade talvez
mais indicativo, mais preciso do que qualquer
outro tipo- de aferição que se possa fazer.
O estado emocional da população talvez seja
um fndice menos confíável, Sr. PreSidente,
do que a postura rígida, pragmática, rigorosa·
_mente matemática, ba~eada em dados extremamente objetívos dos investidores de Nova
Iorque. Se esseS- s"etOrcs já começam a apresentar sinais de desconfiança e descrença que
o Plano Collor venha a atingir os seus objetivos, é porque algumas coisas estão falha~do.
Todos nesta Casa sabem que tenho uma
formação socialista. Mas é estranho, Sr. Pre:
sidente, que pr_ecisemos dizer essas coisas que
São do credo do capitalismo! Abalar, fragmentar, destruir a credibilidade. de algumas
instituições que são_ sagradas para o sistema
trazem conseqüências, resultados que, dificilmente, se conseguem corrigir ou preencher,
e são extremamente negativos_. O Jornal do
Brasil e o O Estado de S. Paulo já estão registrando que há b_olhas de consumismo em algumas áreas e setores. A população de média
e baixa rendas, descrentes das Instituições
e das aplicações financeiras, volta-se para
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desfazer-se rapidamente do dinheiro que tem
nas mãos.
Hoje, a poupança popular praticamente
inexistente no P3fs. Todo dinheiro que chega
ãs mãos do cidadão, em forma áe cruzeirqs,
é rapidamente transformado em ativos reais;
em mercadorias. Além disso, Sr. Presidente,
o Plano não previu, embora tenha eliminado
toda a poupança passada, a chamada poupança futura. As casas de comércio, as empresas estão trabalhando com poupança futu-

ra, vendendo mercadorias com dez, doze
prestações, sem juros, criando instrumentos

e :meios de consumo que, na verdade, de algu·
ma maneíra, anulam os esforços de elimina-

ção da poupança passada, os esforços de
aperto de liqüidez por parte do Governo.
Então, Sr. Presidente, há alguns pontos
que precisam ser, neste momento, pensados
e meditados, precisam ser trazidos à análise
e reflexão. Está~se se percebendo que a reces·
são não é uma possibilidade deste Plano, não
é um fator aleatório dos objetivos deste Plano, mas uma condiçáo. Se não houver recessão, o Plano não dará certo, ou seja, se não
houver desemprego, quebra de empresas, dificuldades reais para a produção e o consumo~
se isto não se configurãr, 6 Plano não dará
certo. Portanto, a recessão não é uma possibi~
!idade. No que foi armado pela chamada inte·
ligência financeira, irúe1igência econômica do
Governo CoHor, supõe, prevê, exige qu.e haja
recessão pata que dê certo.
E aí, Sr. Presidente, caímos numa outra
questão a ser analisada: as condições em que
essa recessão poderá ocorrer. Não podemos
esquecer que o choque aplicado na economia
alemã do após-guerra foi acompanhado de
instrumentos anti-recessi'iOS, entre eles a
existência do Plano Marshall, que fazia entríir
na Alemanha Ocidental nada mais, nada menos do que quatro bilhões de dólares.. Havia,
no plano econômico alemão, a canalização
dos recursos bloqueados para investimentos
produtivos compulsórios, a fím de equilibrar
o processo recessivo.
Sendo assim, Sr. Presidente, neste momento parece-me que estamos "entre a cruz e
a espada": para controlar a inflação, será necessária uma recessão bruta(; para manter os
negócios, as vendas, a produçiio, o consumo,
a sobrevivência das pequenas e médias em·
presas, terá que continuar um processo inflacionário pesado para o País.

A esta altura, parece~ me que é a alternativa
diante da qual nos coloca o Plano Collor,
de cuja genialidade e de cujo brilhantismo,
Sr. Presidente, já começo a duvidar.
E~bora deva reconhecer e salientar que
a atttude do Governa, do dia 15 até os dias
de hoje, mudou bastante- da atitude prepo·
tente, arrogante, auto-suficiente, o discurso
do intocável e do, "irnexível" mudou bastante. Isto é positivo, é sinal de que as coisas
poderão caminhar no melhor sentido. E é
por esta via, por este caminho que pretende
caminhar a Liderança do PMDB -do entendimento, da convivência demOcrática, da
afirmação do Congresso enquanto poder de

representação popular, para que as soluções
seJam encontradas em nome do interesse e
do bem do País.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRÉSIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Com a palavra o nobre Senador Humberto
Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRO·
NUNC[A DISCIJRSO QUE, ENTRE. Gf.!E A REVISA O DO ORADOR, SE·
RA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra o nobre Senador Cid
Sabóía de Carvalho.

O SR. CID SABÓIADE CARVALHO PRONUNCIA DISCURSO QUE,

. ~~~Es~r;&~!Jf{J~1gJ~oOfr~:
RIORMENTE:
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
_-Lembro aos Srs. Senadores que está con·
vocada uma S!!_ssão conjunta a realizar-se ho·
je, às 18_ horas e 30 minutos, no Plenário
da Câmara dos Deputados.
Conc€-:do a palavra: ão flobre Senador Juta-

hy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA .. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Preszdente, Srs. Senadores, neste princípio

<fe ano, o nível de disseminação da violência
e o crescimento acelerado. da criminalidade
ganham contornos de calamidade pública.
. Há medo entre a população das grandes
Cidades, frente à incontida multiplicação de
bandos e bandos de malfeitores, que a qual·
quer hora e sem efetiva resistência, perpetram toda sorte de violações aos costumes
e à lei vigentes. _
As fami1ias escondem-se atrás de grades
trancadas por vários cadeados, correntes ~
chave~, cercadas de mil dispositivos que as
proteJam do terror. As pessoas evitam as
ruas, onde outrora era possível caminhar
tranqüi!aniente, hoje transformadas em terri·
tórios_dos desordeiros, que assaltam, agridem
e mata_~ impiedosamente.
A maioria da sociedade já se vê, portanto,
como vítima iminente dos ataques crimino·
sos, e sem mais escolha procura e não encontra as garantias de segurança devidas pelo
E~tado. E como este, por infindáveis ratões,
nao tem como assegurar a incolumidade física
individual ou coletiva, tampouco protegendo
o património de cada um, movem-se certos
grupos justamente no sentido de contribuir
para a propagação da violência.
A tanto corresponde a verdadeira corrida
que empreendem, visando a aquisição de armas de defesa pessoal -comércio que apresenta expansão anual de 100%, não se con·
tando as formas ilegais de compra e venda
de armamentos. Números da Secretaria de
Segurança do Governo do Distrito Federal,
por exemplo, comprovam que-para o registrO
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de 4.587 armas no ano de 1988, foram efetuados 8.025 registras no ano passado.
Ob.serva-se, portanto, que caminhamos no
sentido oposto do ideal, das organizações SO·
ciais pacificadas, onde todos devem andar desarmados e a agressividade eventual de um
~ão tem por conseqüência a eliminação, a
ttros, do oponente, sobretudo por motivo fú·
til.
Como dizíamos, de um a outro extremo
do País a violência e a criminalidade avançam
por sobre os direitos do cidadão comum e
infelicitam as famflias de suas milhares de
vítimas. A Cada instante formam-se· novas
quadrilhas, muitas vezes integradas até nlesmo por policiais civis ou militares - malfei·
tores que se deixaram seduzir pelos ganhos
fáceis da vida criminosa - , prenunciandq
que a ameaça tende ao fortalecimento e a
m<l;i.QX dílatação.
No Paraná e no Espfrito santo reb'eiiOes
de de tentos deixam um saldo de dezenas <le
mortes; ~m São Paulo, a sucessão de seqües·
tros ocupa os espaços dos jornais e faz progre·
dir as empresas prestadoras de serviços de
segurança pessoal; e, no Rio de Janeiro, onde
a estatística_ de morte violenta (por assalto,
atropelamentos, guerra de quadrilhas e
agressões de vários tipos) s6 é superada pela
dos óbi'tos. em decon;éncia de doenças do coração, a marginalidade vitoriosa ignora o aparato policial, invade hotéis, saqueia turistas,
todos os dias produz a semeadura macabra
de dezenas de corpos, desde a rica Zona Sul

até a miserável Baixada.
Na Capital do nosso Estado, enquanto a
polícia civil prosseguia em greve, os registras
apontavam, entre outras ocorrências graves,
o saldo de 14 estabelecimento bancários a&saltados, com um prejuízo aproximado de 12
milhões de cruzados novos; pelo menos 15
~ssassinatos não tiveram sequer os inquéritos
mstaurados; fugas de presos das delegadas
metropolitanas; cerca de 40 assal_tos diários;
e, centenas de laudos de necrópsias e outros
exame~ periciais deixaram de ser emitidos pe-'
lo lnsututo Médico Leg&1 Nina Rodrigues,
igualmente paralisado pelo movimento.
Esse quadro de flagelo urbano,_ a desenvoltu:ra da atividade marginal, que é comum
em todo País, poderia aconselhar o agravamento das sanções, e até a instituição da pena
capital, como forma de fazer regredir os alarman~es índices de violência e banditismo hOje
consignados.
Mas não tratamos aqui de prescrever a P,e·
na de morte como solução capaz de obstaCulizar o crime em alta. Hiscoricamente, não
é esta a providência apropriada ã finalidade
sugerida, ainda mais considerando-se os fato·
res internos relativos às condições sociais, po·
líticas, econômicas e culturais, que influenciam significativamente a crimínalidade.
Não se trata aqui. da mesma forma, de
proceder a uma análise percuciente das causas e efeitos do aumento da atividade crimi~osa, assunto que de resto deve ocupar espe~~~lmcnt(~ as atenções dos govcrn<.~ntes, dos
JUIZes. dos membros do Minh.tério Público.

1070 Quarta-feira 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

dos. dirigentes polici.ais e do!. cientistas e !êcnicos dl.'dicados à Criminóklgia.

Mantendo-Se este breve comentário necessariamente à superfície da complexidade e
magnitude do problema, trata-se tão-somente de desde logo idencific_ar, com clareza e
precisão, de onde procede cm grande parte
o crescimento da criminalidade no Brasil,
apontando certas fórmulas que o detenham
e, num segundo momento, o reduzam drasticamente.
· Entendemos que, a partir da deterioração
da autoridade dos governos, criam-se condições de permiSsividade - ao largo do interesse social e do rigor da lei - , que fazem
surgir o comportamento delituoso, muitas vezes em pessoas normalmente de razoável formação educacional, moral e religiosa, por isso mesmo avessas às transgressões_L
Contudo, até esses, num entendimento distorcido, podem acreditar que o crime é com
pensador, porquanto quem o comete não sofre qualquer punição. Recordamos, a propósito, a conhecida lição_do Ministro Cordeiro
Guerra, do Supremo Tribunal Federal, para
demonstrar o efeito didático do castigo, conseqüente ao gesto censurável:
"Ninguém mete o dedo em um tomada elétrica porque sabe, de antemão, que, se o fizer, leva um choque." A pena criminal deve
assemelhar-se a esse choque, para que produza efeitos. Quando a sanção não atinge sua
finalidade, julga-se q~e não há eletricidade
na tomada e, com segurança, nela se pode
meter o dedo, sem o risco de levar choque.
Daí decorre, certamente, o destemor com
que parcelas consideráVeis de indivíduos, em
maior parte oriundos dos estratos mais pobres da população, descumprem a lei, agridem o organismo social, desafiam as forças
policiais, desprezam a Justiça. É que têm todos - os_de. boa nascença e os carecentes
- , a mesma -enraizada certeza da impunidade.
A impunidade, Sr. Presidente, é a grande
causa da escala sem freio ou tiégua da violência e da ação criminosa. É possível vê-la em
cada assalto bem-sucedido; nas mortes sem
autoria identificada; na liberdade indevida
dos delinqüentes; nas_ falhas investigatórias
que inibem a -condenção justa; no despreparo
e desatualização da polícia; e, no estiolamento-das estruturas judiciais.
A impunidade, que mostra outra de suas
faces na depredação sistemática dos equipamentos de serviços públicos, pela ação do
vandalismo, é a matriz inesgotável do surgimento de novas legiões de malfeitores; assim
também, é a origem da descrença e desalento
da sociedade, na sua crescente desproteção.
Até mesmo os condenados estão nas ruas.
Em dezembro de 1988 havia 267 mil mandados de prisão expedidos e não cumpridos,
significando que pelo menos 66 mil senten.ciados pela Justiça desfrutaVam de ·imerecida.
não obstante constituírem, por seus ·~ntece~
dentes, real ameaça à ordem e segurança públicas.
Eis aí, mais uma vez nitidamente configurada a impunidade, tendo por motivação o

nosso caótico sistema penitenciário. Dados
do Ministério da Justiça, referentes ao ano
há. pouco citado, informam que, para os
90.ó9l condenados então existentes, só eram
disponíveis 43.338 vagas na rede prisional,
CO"m:posta de 100 presídios estaduais.
Não é de causar surpresa, nesse caso, o
noticiário dos crimes os mais torpes, tendo
como autores agentes condenados a até 30
anos de prisão, mas que circulam livremente
.nas ruas brasileiras.
- Sabe-se, desde ós _bancos acadêmicos,_que
a prevalência da lei penal deve reunir condições de eficácia; e, que, decididamente, tal
como agora constatamos, náo é eficaz promover a re~peraçãõ- de presos em estabelecimentos correcionais superlotados, ou aceitar,
pela mesma razão, que as sentenças_nâo sejam executadas.
Neste momento crítico, o brasileiro trabalhador, ordeiro e pacífico sente que lhe são
arreba~ados os próprios direjtos de cidadania,
constitucionalmente deferidos, e exige, com
acerto, que os governos adotem providências
capazes de subjugar a criminalidade.
-Para esse fim, sera indispensável privilegiar
medidas de fortalecimento do Poder JudiciáriO e, por igual, as gestões para dotar as polí~
cias de servidores especializados e de suporte
material eficiente e moderno, de forma a assegurar uma atuação imediata, firme e produtiva, quer pa prevenção, quer na repressão
à ação delituo_sa,
Será oportuno que, em conjunto com e~sas
iniciativas de caráter emergencial, seja estudado, discutido.e adotado um novo rumo_ para a polícia criminal, objetivando racionalizar
o Direito especializado, tornando-o mais prático e efetivo.
Djsso depende o fim d'!. impunidade, do
crin:te· e da violência, para que se devolva
a paz à fàmília brasileira ~ se restaure, em
todo o País, a majesta.de dalc;;.Le. d_a o:~e~.
Era o que tínhamos a dizer. Sr. Prestdente.
(Muito bem!)
O SR. PlU:SIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia.
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN.
Pronul).cia o_ seguinte discurso) ---S.r. Presidente, Srs. Senadoies, n"uncã é-demais insistir
no valor da educação para a felicidade, a paz
e o desenvolvi!Jlento das nações.- -Já nos primórdios da nossa civilizaçáo ocidental, numa
magníficit ante-visão çios tempos rilodernos,
o filósofo AriStóteles afirmava: '"TOdos que
meditaram sobre a arte de governar o gênero
humano acabam por se convencer de que a
sorte dos .impérios depende da educação da
moCidade~ "Este pensamento continua atualissimo! hoje, não encontramos nenhum país
desenvolvido que tenha relegado a segundo
plano a educação nacional. Estados Unidos,
Inglaterra, França, Rússia, Alemanha e Japão, desde cedo, entenderam que a eduCação
não é despesa, mas, sim, investimento a longo
pr8:zo.-Sob_este ângulo, o Japão merece um
destaque especial. Desprovido de recursos
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naturais e ameaçado constantemente por
.abalos sísmicos, o povo japonês logo entendeu que as crianças representam o único capital para o seu desenvolvimento. Daí porque,
desde o final do século XIX, que o povo e
governo, a sociedade inteira mobilizou-se para promover a educação das crianças. Eis por
que, destruído pela 2• Guerra Mundial, o Japão renasceu das cinzas, para ser hoje a maior
potência financeira do mundo. Qual o segredo deste sucesso espetacular? A resposta
mais plausível encontra-se no valor que aquela sociedade sempre dedicou à educação da
sua mocidade.
Diante dO exemplo destes países, é oportuno lembrar a advertência de Bismarck, o
grande_ chanceler da Alemanha: "Os povos
norma1s aprendem com_ a experiência própria; os povos inteligentes, com a expe-rlênda
alh'"eia; e os burros não aprendem nem com
a própria nem com a alheia".
O Brasil tem demonstrado que é um país
de homens inteligentes em vários setores da
atividade humana, aprendendo com outros
povos e abrindo os seus próprios caminhos.
No campo educacional, já aprendemos
muito com a experiência alheia e temos muito
mais que aprender, além do que já construímos com a nossa própria criatividade.
Na formação dã nossa sociedade, a educação evoluiu de maneira lenta e fragmentária.
Analisando a sua história, inferímos __ que a
educação brasileira obedece a uma sucessão
de ciclos, s_emelhantes aos ocorridos na economia nacional. Primeiro foi o ciclo dos jesuítas,-que durou 210 anos (1549 a 1759), -interrompido. pelo Marquês de Pombal; o segundo
aconteceu no Estado Novo, s<;~b a orientação
do Dr. Gustavo Capanema; e o terceirO, que
abrange o período de 1967 a 1974, quando
ocorreram as importantes reformas idealizadas e implementadas pelo extf<!,Ordinário Ministro da Educação, que foi o Senador J arbas
Passarinho: As mudanças que Sua Excelência
implementou reordenaram o sistema educa-cional brasileiro aos ímperativoS do deSenvolvimento nacional. Foram as reformas do 1~
e do 29 graus, consubstanciadas pela Lei
5.692nl, a implenlentação do Mobral e várias outras medidas de grande fflcance.
Atualmente, vivemos o fim deste terce1ro
çiclo, fase de esgotamento, caracterizada pe~
lo total desencantamento dos educadores e'
pela deteriorização de todos os níve-iS do sistema educacional.
Falta-nos atualmente uma liderança que
transmita à nação uma mística eduCacional,
capaz de mobilizar todo_s os segmentos socia-is
em torno da educação. Cremos que esta liderança surgiu na pessoa do Senador Carlos
Chiarelli, que foi escolhido pelo atual Presidente da República, para dirigir o Ministério
da Educação.
O início da sua gestão à frente do Ministério da Educação coincide praticamente com
a conferência mundial sobre educação para
todos, que se realizou de 6 a 9 de março,
na Tailândia. Reuniram-se ali cerca de 1.500
delegados de 1~5 nações. Naquela ocasião.
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foi revelado um dado estarrecedor: atualmente, há quase um bilhão de analfabetos
adultos no mundo inteiro, dos quais 920 milhões encontram-se nos países em via de desenvolvimento.

Verificou-se também que, entre 1975 e
1987, os.governos dos países dO Terceiro
Mundo teduziram. seus investimentoS na educação, caindo de 44 para 29 dólares o gasto
com os alunos do ciclo báSico. Enquanto isto,
os países desenvolvidos aumentaram de 601
para 1. 987 dólares a sua despesa com o ensino

básiCo.
Todavia, há um dado auspicioso: para combater o analfabetismo do Tercejro Mundo,
o Presidente do Banco Mundial garantiu que

dobrará os investimentos em educação ao
longo desta década, passando dos atuais 800
milhões para um bilhão é meio (1,5) de dólares por ano.
Oxalá que esta promessa não seja apenas
fruto do entusiasmo momentâneo, mas que
se traduza realmente na transferência de recursos para o Terceiro Mundo.
O novo Ministro da Educação, Senador
Carlos Chiarelti, enfrentará grandes desafios
na SU'a pasta. Todo o sistema educacional brasileiro, de cima abaixo, está precisando de
um choque de investimento e de um choque
de credibilidade
Não basta investir; é preciso, sobretudg,,
mobilizar toda a sociedade brasileira e transformar a educação num objetivo nacional
permanente. Do contrário, não conseguiremos romper o círculo vicioso da miséria que
flagela a maioria da população brasileira.
Para eriadiCar a praga do analfabetismo,
basta ter vontade política. O Brasil é rico
em experiência neste setoi'. As escolas ra~io
fónica'S..que D. Eugênio de -~raújo Sales Implantou no Rio Grande do Norte, na década
de 50, a Campanha "de pé no chão também ·
se aprende a ler", desenvolvida por Djalma
Maranhão, em Natal, a experiência do Mobral e tantas outras atestam, de maneira insofismável, a nossa capacidade para resÇ)Iver
este ordblema.
As 1;10vas tecnologias de que dispomos são
excelentes inst,rumentos para serem einpregados nesta luta contra o ·analfabetismo.
Mas, nobres Senadores, nãO basta escolarizar o analfabeto adulto~ p_reciso urgentemente que o Governo olhe com .tttúito empenho para a problemática do 1"grau. Sem universalizar hoje a sua oferta;i:ereinos sempre,
amanhã, um grande contingente de analfabetos adultos.
Atualffiente, de cada 6 alunos que se.matiiculam na 1' série do 19 graut apenas_1 ingressa
na 8• série. Esta enorme evasão é a grande
responsável pelo baixo índice de escolaridade
da maioria do povo brasileiro.
O 2~ gra:U padece de um estrangulamento
·que já ê crónico no Brasil. Estamos num país
onde possuir o segundo grau completo já é
um grande privilégio que somente poucos jovens conseguem conquistar.
A universidade, por sua vez, está um verdadeiro caos. Virou campo de fuga. Os pro-

t

fessores mais talentosos refugiam-se na iní~
ciativa privada para sobreviver. Esta situação .
comp:rõmete-prõTundamente o nosso de_sen~
volvim~ntç. ci_entífic~ e tecnológico.
:Nennum__a reforma educacional terá sucesso, se náo'releger como prioridade número
um a valorizaçl,\o do corpo docente. O professor é a espinha dorsal do sistema educacional.
Sem ele, nªda terá o êxito planejado.
Apesar da completa deteii.orkação do nosso sistema educacional, acreditamos na cora~
gem, na vontade política e na determinação
do Senador Csrlos_ Chiarelli, para enfrentar
estes desafios. Daqui enviamos a este ilustre
homem público os nossos Votos de pleno su·
cesso à frente do Ministério da Educação.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Na presente sessão terminou o prazo para
apresentação de emendas às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n~ 64, de 1983
(n~ 1.003179, na Casa de origem), que dispõe
sobre a desapropriação de imóvel no Município de Jaboatão, Estado de Pernambuco,
,para atender ao deslocamento das familias
que atualmente residem em áreas do parque
históriCo D.3donal dos guararapes; e
-Projeto de Lei da Câmara n~ 55, de 1989
(n~4.968/85, na Casa de origem), de iniciativado Presidente da República, que altera dispo~
sitivos da Lei n9 6.389, de 9 de dezembro
de 1976, que fixa as referências de salários
dos empregados do grupo-processamento de
dados.
Aos projetas não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas
ordem do
dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais ha~endo a ttatar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a ordiná·
ria de amanhã a seguinte

em

ORDEM DO DIA
-IVotação, em turno único, do- RequerimeO:to n9 37, de 1990, de autoria do senador Jamil
Haddad, solicitando, nos termos regimentais
e de acordo com o art. 50 _da Constituição
Federal, a convocação da Senhora Ministra
-de Estado da Economia, Fazenda e Plane:jamento, para prestar, perante o Plenário, esclarecimento a respeito das medidas adotadas
peio GOverno cOm relação à liquidez dos ativos_ financeiros, à nova sistemática de reajuste de preços e salárioS e ã criaç<'io de imposto-sobre saque nas cadernetas de poupança.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30
minutos.)
(•) ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N7 2, DE 1990
Dispõe sob-i-e o- US(J dos veículos oficiais
do Senado Federal, e ~f outri"::'i orm-·idênda.s.
·
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A Comissão Diretora do Senado Federal
no uso da sua competência regimental e regu:
lamentar e tendo em vista o disposto no art.
5' da Lei n' 7.800, de IO de julho de I989,
resolve:
Art. 1~ Fica a cargo do Senador as despesas com a manutenção do veículo de representação posto à sua disposição.
Parágrafo único. Cabem ao Senado Federal as·despesas com a manutenção dos veí·
culos postos à disposição do seu Presidente.
Art. 29 Os veículos do Senado Federal
somente poderão ser conduzidos por servidores integrantes da carreira de Agente de
Transporte Legislativo.
Art. 3? _Quando não estiver servindo ao
Senador, o Agente de Transporte Legislativo
deverá recolher o veículo de representação
oficial à garagem do Serviço de Transportes
do Senado Federal, sob pena de infração grave.
Árt. 49 Os Agentes de Transporte Legislativo não poderão se utilizar de veiculas de
representação do Senado Federal para sedeslocarem de suas residências para o trabalho
e vice-versa.
Parágrafo_ único. _ OS servidores de que
trata este artigO, fã.rão jus ao disposto no
art. 99 da Resolução no 87, de 1989 e no Ato
da Comissão Diretora no 38, de 198g, para
atendimento de despesas decorrentes da execução do preceituado no caput deste artigo.
Art. s~ O Serviço àe Transportes do Se~
nado Federal providenciará a condução do
Agente de Transportes Legislativo ao seu lo·
·cal de. residêncía, quando, por necessidade
do Senador, perm~ne_cer em serviço até as
23:00 horas, pelo menos.
Art. 6° O.Serviço de Transportes deverá
mailtt~r -Vefculos de serviço e ônibus, para
atender às necessidades da Administração e
condução de servidores do Senado Federal,
respeitados as indicações, os horários e qs
itineráriOs estabefe-CldOs.
Art. 79 Nas hipóteses de deslocamento
de veículos de serviço, o Chefe do Serviço
de Transportes manterá registro diário, relativo a hora da saída e da chegada; do local
a que se destinam da quilometragem rodada;
do objetivo do deslocamento; dos nomes do
Agente condutor, do requisitante e da ã.utoridade responsável pelo deslocamento.
Art. 8~ Este Ato entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 9~ Revogam-se as disposições em
contrário.
Senado Federal, 8 de março de 1990. Nelso11 Cf~ ... ,~~iro -- h ~m S~mdva -- Alexan·
dre Costa - Mendes Canaie - Divaldo Su~
ruagy - Pompeu de Sousa - Antonio Luiz
Maya - Lavoisier Maia.

("') Republicado'por haver saído com incorreção
no DCN, (Seção II), de 10-3-90.
ATO DA COMISSÃO DIRETORAN~ 5, OE 1990
f'i:::p'J"'f:d.i<f' .--. •. ,,.;,...
-~ à~ (•l1tr~::> provid-~n'"h"
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A Comissão Diretora do Senado Federal,·

no uso_de sua competência regimental,
Considerândo o disposto no artigo s~ do
Decreto Legislativo n~ 27, de 1~ de dezembro

de 1988;

.

CónSider~ndo que as novas tabelas, cons-

tantes dos Anexos· I a XIX, da Medida Provisória n"' 106, de 1989, contém um reajuste
médio de 30% (trinta por cento), para
servidores da União;
Considerando o disposto no item VII do
artigo 49 da Constituição Federal, que prescreve fixação de remuneração idêntica para
Deputados Federais e Senadores;
Resolve
Art. 19 Aplíca-se ao Senado Federal o
estabelecido" pelo Ato n"'185-A, de 1989, da
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados,
em observância ao disposto do item VII do
artigo 49 da Constituição Federal.

-os

a

Art. ·2., Es'te Ato entra em vigor na: -dst8
de sua publicação.
_ ..
Art. 39 Revogam-se às _disposições em
contrário.
Senado Federal, 23 de março de 1990. Nelson Carneiro - Alexandre Costa - MenR
des Canale - Divaldo Suruagy - LouremR
berg Nunes ROcha- Nabor Júnior- Antônio Luiz Maya.
(*)ATO DO PRESEIDENTE
N' 20, DE 1990

O Presidente do Senado federaJ, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com ·a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Prot
cesso n9 00894/90.7, Resolve aposentar, voluntariamente Cleide Soares F_ires Rib_eiro,
Analista Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos do art. 40, inciso 111,
alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 520
e 488, § 49, do Regulamento Administrativo
do Senado Federal, e art. 11, da Resolução
n? 87, de.1989, com prOventos proporcionais
ao tempo de serviço, o_bs_ervado_ o art. 37,
inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 9 de março de 1990. Senador•Ne~son Carneiro, Presidente.
("') Republicado' por haver saído com incom:ção
no DCN (Seção II), de 10-3-90.
(*) ATO DO PRESIDENTE

N• 21, DE 1990
O Presidente do Senado Federal,_ no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de cOnformidade com a dc::legação de
competência que lhe foi outorgada pelo .Ato
da Comissão Diretora n"' 2, de 4 de abnl de
1973, e tendo em vista o que consta do Process_o n~ 001036/90.4, Resolve aposentar, voluntariamente, José Francisco de Souza Du·
tra, Analista Legislativo, Classe "1'', Padrão
III.-do Quadro Permanente do Senado Fede-

ral, nos termos do art. 40, inciso 11!, alínea
a, da ConstitUiÇão da República Federativa
do Brasil, combinado com os arts. 515, illciso
II, 516, inciSC>I, 517;incis0 111, e 488, § 49,
do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, e art. 11, da Resolução n~ 87, de
1989, com pioven'tos integrais~ observado o
a:tt--:-37, inciSo XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 9 de março de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
(•) Republicado por haver .saído com mcorreção
no DCN (Seção IIJ, de 10-3-90.

ATO DO PRESIDENTE
N9 27, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a_ delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da C_omi_s:s_ã_o_Diretor~ n~ 2. çle 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Pro-

cesso n• 001.165190-9,
Resolve aposentar, por invalidez, Pedro

Gil da Paixão, Técnico Legislativo, Classe
"Especial", Padrão II, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso I, da GonstitlliçãQ !ia RepUblica
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 515, inciso III, 456, 488,- § 49 do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
bem como o ~rtigo 11, da Resolução n 9 87,
de.l989-, com proventos integrais, de acordo
com o disposto no artigo 19 da Lei n 9 1.050,
de 1950, observado o artigo 37, inciso XI,
da Co~f!s~ituição Federal.
Senado -Féderal, 26 de março de_l990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
. ATO DO PRESIDENTE
N~ 28, DE 1990
O Presidente do Senado Federai, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformid_~de com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da ComisS3Q Diretora n9 2, de 4 de al:iril de_
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n9 002-026/90-2,
Resqtve aposentar, compuls.oriamente, a
partir de 14 de março de 1990, A~ Ma~cell_o,
TécniCôt:egfslativo, Classe EspeCial, Padrao
ITI do Quadro Permanente do Senado Federal' nos termos do art. 40, inciso II, da Consti~
tui~ão da República Federativa do Brasil,
combinado com os arts. 515, inciso I, § 19 ,
520, 488, § 49, do Regulamento Administra~
tivo do Senado Federal, e artigo 11, da Reso~
loção n9 87, de 1989, com proventos propor·
clonais a·o tempo de serviço, à razão de 16/3~
(dezesseis trinta e cinco avos) do seu vencimento, observadO -o art. 37, inciso XI,_ da
ConStitUiçãO Federal.
\
Senado Federal, 1.6 de m'arço de 19~0. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
.
N9 29, DE 1990
O Presidente do Senado FOO.eral, no uso
da sua comPetência !egimental e regulamen~
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tar, de conformidad.e com a del~gação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissã_Q Diietofa ni> 2, de 4 çie abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Pro-

cesso n• 001.950/90-8,

··

Resolve aposentar, voluntariamente, Ana
Va1derez- Ayres Neves de Alencar~ Analista
Legislativa, Classe Especial, Padrão III, do
Quadro Permanente do Senado Federal. nos
Í:.ermos do art. 40, inciso III, aunea a, 'da
Constituição- da República Federativa do
Brasil, combinada com os arts. 515, inciS_o
II; 516, inciso I; 517, inciso IV e 488, § 4~;
do Regulamento Administrativo do Senad9
Federal bem como o artigo 11, da Resolução
n~ 87, de 1989, com proventos integrais, ob~
servado o artigo 37, inciso Xl, da Constituição Federai.
Senado Federal, 26 de rtJ.arço de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N~ 30, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regiment~ e regulam~n
tar, de conformidade com a delegação .de_
competência que lhe foi outor.sada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vistã. o que consta do Pro-

cesso n• 001.51!190-4,
Resolve aposentar, voluntariamente, iosé
Bueno Carliefro de Novaes, Analistà Legislativo, Classe Especial, Padrão_ III, do QuãdrO
Permanente do Senado Federal, nos termos
do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 515, incisq II; 516, inciso
I; 517, inciso IV e 488, § 4~; do Regulamento_
Administrativo do Senado Federal be~ como
o art. 11, da Resolução n9 87, de 1989, coni
proventos integrais, observado o artigo 3_7,
inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 26 de março de 1990. Senador Nelson Carneiro, Piesidente.
ATO DO PRESIDENTE
N' 31, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua cot;np.etê~cia regímental e regulamentar, de conformidade cpm a delegação de
competência que ·lhe foi outorgada "pelo Ato
da ComissãO Diretora no;o 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que corista do Processo n9 001.922190-4,
· Resolve- aposentar, voluntariamente,
Francisco Antonio Baptista Campos, Arta~
lista Legislativo, Classe Especial, Padrão III,
do Quadro Permanente do Senado ~ederal,
nos termos do art. 40, incisO_- III, alínea _a,
da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinã.do com os arts. 515, inciso
II; 516, inciso I; 517, inciso IV e 488, ~ 4~;
do Regulamento Administrativo do Senado
Federal bem como o art. 1), da Resolução·
n9 '87, de- 1989, com Proventos ixi.tegrais;observado o art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 26 de março. de 1990.Senador Nelson Car:Ôeiro, Presl~nte.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
.1- ATA DA 28' SESSÃO, EM-28 DE
MARÇO DE 1990

U-ABERTURA
L2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Requerimento
- N~ 63/90, de autoria do Sr. Leite
Chaves e outros, solicitando prorrogação

por mais 90 dias do prazo concedido à
Comissão Pãrlamentar de Inquérito destinada a "apurar os conflitos de terra existentes no país".
1.2.2 - Leitura de Projeto

-Projeto de Resolução nn 14/90, de
autoria do SenadOr Alexandre Costa e outros, que autoriza a instalação ·nas -dependências do Senado Federal de Gabi-

nete do Vice-Presidente da República e
dá outras providências.
1.2.3 -.Discursos do Expediente

SENADOR ANTÓNIO LUIZ MA YA
- Dificuldides enfrentadas- pelos garin·
peiros em virtude da queda do preço do
ouro.

SENADOR MÁRIO MAIA- Repercussões do Plano Brasil Novo. Matéria
publicada no jornal O Globo , sob o título
Prefeitos do Maranhão na mira da Recet~
ta. Considerações sobre_a Medida Provisória nQ 165, que dispõe sobre a identificação dos contribuintes para fim, fiscais.

1.2.4- Apreciação de matérias
- Redação fillal dO Projeto de Lei do
DF nu 7190, que dispõe sobre transposição
de servidores para a carreira de que trata
a Lei n~ 82, de 29 de dezembro de 1989.
Aprovada nos terrtros do Requerimento
n·• 64190. À sanção do Governador do Distrito Federal.

---- RedaçB.o final do

Pr~jeto

de Reso-

lução n" 4/90, que autoriza a Prefeitura'
Municipal de Muriaé, Est<\dO d_e Mnas
Gerais, a elevarem Cr$ 3.820.371,00 (três
milhões, oitocentos e vinte mil, tr_ezenttls
e setenta e um cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada. Aprovada nos ternos doRequeriinento nQ 65/90. À promulgação.

1.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n" 37, de 1990, de auto·
ria do Senador Jamil Haddad, ~olicitando,
nos termos regimentais e_de acordo com
o art. 50 da Constituição ft!deral, a convocação âa Senhora -Ministra de Estado da
Ecmiornla...Fazenda e Planejamento, para
prestar, perante o Plenário, esclarecimento a respeito das medidas adotadas pelo
Governo com relação à liquidez dos ati vos
financeiros, â nova sistemática de reajuste
de preços e salários e à criação de imposto
sobre saque nas cadernetas de poupança,
Aprovado, após usarem da palavra no seu
encaminham!!nto os Srs, Leite: Chaves,
Humberto Lucena, Mansueto de Lavor,

Ronan Tüo, José Ignácio Ferreira, Jarbas
Passarinho, Jutahy Magalhães, João Menezes, Mário Covas, Fernando Henrique
Cardoso, Gerson camata e Cid Sabóia
de Carvalho.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR JOSÉ JGNÁCIO FER:
REIRA :-:-:-Homenagem ao Ministro Bernardo Cabral.

SENADOR MARCO MACIEL Recomendações da Federação Nacional
de Sindicatos e Associações de Fiscais de
Tributos Estaduais, objetivando combater a sonegação fiscal, ct;>rrupção tribu·
tária e a prática da pouco transparente
e marginal aplicação"dos recursos do Tesouro.
1.3.2- ComuniCaÇão da ~sidência
~Término do prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei da Cámara
n'' 42189 (n" 3.598/89, na Casa de origem),
que dispõe sobre os feriados de 12 de outubro e de 2 de novembro.

L4- ENCERRAMENTO
2 --ATA DE COMISSÃO
3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VJCE·LÍDERES DE
PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES
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CENTRO GÚFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁIIIIO DO CONGRESSO NACIOIIIAL
Impresso sob • respons•bthd•de d• Mesa do Senado Federill

PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

OiretOr Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOS~ OE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS OE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

Ata da

28~

Semesrral .. ·····················~--···············=;

.... _ .... _,

NC4 17,04

Exemplar Avulso ············---· .. ·=····~·-············· NCzS 0,11
T•ragém: 2.-200-exemplares.

Sessão, em 28 de março de 1990

. 4~ SessãoLegislativa Qrdinária, da 481 Legislatura
Presidência dos Srs. Pompeu· de'Souza, 'Nabor Júnior e Antônio LuizMaya
ÀSJ4HORASE30M/NUTOS,ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:'
Aluizio Bezerra- Nabor Júnior- Le~q
poldo Peres -João Menezes ....:...Jarbas Passarinho - João Castelo - Alexandre Costa
~Edison Lobão -João Lobo -Chagas
Rodrigues -'Afonso Sancho - Carlos AI·
berto -Lavoisier Maia - Marcondes Gade·
lha - Raimundo Lira - marco Maciel _Ney Maranhão - Mansueto de Lavor ---:João Lyra -Teotónio Vilela Filho - Francisco Rollemberg- Lourival Baptista- Ju·
thay Magalhães- Ruy Bacelar -José Igná;
cio Ferreira- Gerson Camafã.- João Cal~
mon - Nelson Carneiro - Ronan Tito f"'""
Mário Covas - Irapuam Saraiva - Irapuan
Costa Junior- Pompeu de Sousa- Maurlcjo Corrêa- Meira Filho- Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha- Márcio
Lacerda- Mendes Canale- Rachid Saldanha Derzi - Wilson- Martins - José Richa
- Dirceu Carneiro --José Paulo Bisol José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senãâores. Havendo número regimental, declaro aberta a se$são.
·
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos_.
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimento _que srá lido
pelo Sr. 1~ Secretário.
--

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 63, DE 1990
Requeremos, fundamentados no art. 152
do Regimento -Interno do Senado Federal a
prorrogação por mais 90 {noventa) dias do

prazo concedido à Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a "apurar os conflitos de
terra existentes no País", que se encerrará
dia 29 de hlarço do'corrente. ~Leite Chaves-,
João Calmon, Chagas Rodrigues, Alufzio Bezerra, Maurício Corrl!a, Nabor Júnior, João
Menezes, Louremberg Nunes Rocha, Carlos
Patrocínio, José Fogaça, Francisco Rollfmberg, Antônio Luiz Maya, Jarbas Passarinho,
LãVOiSier Mala, Lourival Baptista, Mário Co~
vas, Jutaby Magalhães, Mansueto de Lavor,
Ney Maranhão, João Lobo, .Edison Lobão,
Irapuan Costa Júnior, Pompeu de Sousa, Alexandre Costa e Mauro Benevid_es.
O SR, PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O documento lido contém subscritores e
número suficiente pilra· que_' O pnizo·concedído à comissão fique autOmaticam-eD.te 'prór~
rogado.
·
O expediente lido vai à publicação.

- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sol1re a -Mesã pl-ojeto que será lido pelo
Sr. 1~ Secnitário.
· -·
"
''
-

- •

'

-

'

',

-

-I

. ·-

.

. É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
· ·_ N? 14, _DE 19~
Autoriza a instalação nas dependências
do Senado Federal de Gabinete do VicePresidente da República e dá outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. lP Fica o Primeiro-Secretário autorizado a determinar local, nas dependências
do Senado Federal, para a instalação do Gabinete destinado ao Vice-Presidente da República.
Art. 2~ A lotação do Gabinete do Vice-Presidente da República será preenchida, ex·

clusivamente, por servidores do Senad~ Federalj com as seguintes especificações:
-

2 Assessores LegislativQs .
1 Chefe de Gabinete ---:"" FG~ 1.
Assistente Técnico----, FG~l
3 Secretários de Gabinete- FG-2
1 Sub_chefe de. Gabinete- FG-1
3 Auxiliares de Gabinete'--- FG-4
2 Contínuos
-- · '
1 Motorista
Art. 3~ Esta Resolução entra ém vigor
na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em
contrário~
,1

Justificação

. Ê• da tradição constitucional_ rep~blicana
brasileira, bem assim a de outros países de
formação presidencialista e federativa, atribuir ao Vice-Presidente da República relevante função política, qual seja a de presidir
·o Senado, onde teria o voto de qualidade
(arts. 31 da ConstituiÇão de 1891 e 61 da
-Cons-tituição de 1946). Com o advento do
sistema-parlamentar de governo (Ato Adicional de 1961) o cargo de_ Vice-Presidente da
República, fói extintõ,-consi4erado _a._sua incompatibilidade com o novo sistema político
de governo. Restabelecendo pelo Ato Institucional n~ 1, de 1964, o cargo de Vice-Presidente _da República, as suas funções não
mais. se vincularam diretamente à ãtividade
legislativa, permaneCeO-do, tão-Só, no regime
de substituição ou Sucessão do Presidente da
República;
__ A realidade, emergente do recém-concluído processo político eleitoral, recomenda o
restabelecimento de um mecanismo inStitucional de concentração política entre as diferentes esferas do Poder;
Conquanto no sistema ConstituciOnal vi-·gen:te não se atribuia ao Vice-Presidente da
República participação efetiva no processo
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de formação das leis, seria bastante \ítil a

. talização da moeda nacional, coino está ocor-

sua ação com fator de intermediação entre
os Poderes Legislativo e Executivo, _com vis-

rendo com o cruzeiro que hoje des(ruta de
um valor superior a do cruzado novo que
substitui.
O outro impacto, entretanto, ú~m gúado
efeito negãtivo na região amaZõnica. em decorrência do controle rígido do _sistema econdrnicP, como ocotre_hoJe com o·preço do
ouro, que é comercializado bem abaixo do
valor de seu custo_ de exploração, apenando
sobremaneira toda a categoria dos garimpeiros do País, maxime na Amaz6nia lega!.
Os jornais deste final de semana-trazem
notícias alarmantes, que dizem respeito à sítua~o de lamúria e de vexame que os garimpeiros estão atravassando, após a decretação
do Plano Brasil Novo.
"Milhares de Garimpeiros famintos invadem Cuiabá", noticia o Correio_ Braziliense.
: •'Folne arrastá multidãõ de 8 aiin1P'eiros para Cuiabá", nos dá notíc_ia o Jornal de Bra•
sOla.
Os garimpeiros da Amazônia estão abandonando as zonas de mineração e ocupando:
as cidades, com ameaças de saques ao comércio locãl. Verifica-se, pois_. o ê-xodo do cimpo
para as áreas urbanas, gerando graves problemas sociais.
O Plano de estabilização económica do Governo fez despencar o preço do ouro e praticaniente paralisou os negócios c_om este minério, pela falta de dinheiro circulante no mercado.
Houve um colapso total no comércio do
ouro. Além do preço ter caído de NCz$
900,QO o_gramã para·apenas Cr$ 200,00, os·
compradores não têm dinheiro e, por isso,
ninguém consegue vend~r o o~ro ex~rafdo.
Existem hoj~. somente na região de Úaituba-PA, cerca de 220.000 ;garimpeiros para-

tas à efetiva reafirmação da princípiO de iritervivência harmónica entre eles, sobretudo
nesta fase de governo, que se caracteriza por
uma pletora significativa de atividades legislativas ditadas pelas determinações constitucionais;
Seria, poiS, de grande utilidade, para ambos os Poderes, que o Vice-Presidente daRe-

pública contas"se_com uma infra-estrutura de
apoio técnicõ_eoea:dministrativõ, no âmbito de
atuar em benefício do relacionamento entre
o Legislativo e o Executivo;
O presente Projt:to de Resolução visa a
facilitar esse relacionamento, autorizando a
execução de medidas que viabilizem essa importante iniciativa.
Sala das Sessões, 28 de março _d_e
1990 - Alexandre Costa, liam Saraiva e Lavoisier Maia.
(Às Comiss6es de ConstUuição, Justiça
e Cidadania e Diretora.)

O SR- PRESIDENTE (Pompeu ile Sousa)

-O projeto lido vai à publicação.

Há àrã.dores inscirtos.
ConCedo a palavra ao nobre Senador José
Paulo Biso i. (Pausa.)
S. Ex' está ausente.
Concedo a palavra ao nObre Senadõf-Ne-y
Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO - Sr. Presidente, declino da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre- Senador Ruy
Bacelar. (Pausa.)
S. Er está ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antô·
nio ~uiz Maya.
O SR- ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDC :._
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores tenho em mãos diversos números dos
jornais que circulam neste Pafs e que noticiam
uma situação de dificuldades porque estão
passando os garimpeiros.
"Queda nacotação_do ouro paralisa garimpos ... ", diz a Folha de S. Paulo , ... "e a
queda na cotação do ouro e a falta de cruzei-·
ros no mercado está deixando mais crítica
a situaÇãO em Peixoto de Azevedo, tio MatO
Grosso"_.
Diante déSsa -situação, assomo à tribuna-desta Casa para tecer alguns comentários e
apresentar algumas sugestões referentes a essa situação vexatória de milhares e milhares
de trabalhadores que estão psssando por uma
situação_difícil. diante do Plano Económico
decretado pelo Governo.
O corijU.rito de Medidas provisõrias baiXadas pelo Presidente Fernando Collor, para
combater e extirpar de vez a inflação no Pais,
provocou de imediato dois impactos na população. Um, de cunho benéfico, é o controle
efetivo dos preços, que confere maior estabilidade à economia e à própria qualidade de
vida. Os preços controlados acarretam a revi-

das,

, ,

.

.

,,

'·

-Nõ Estado do To_cantins existem de 80.000
a lÓO.OOO -g~impeiros 'vivendo_ em estado de
calamidade, desempre'gado e famintos, o
mesmo ocorendo nOs Estados de Mato Gros-.
so, Mato- Grosso do Sul -e no Território de
Roraima.
Ante tão draniática sitUação, sUgerimos e
apelamos ao Governo do Presidente Fernando Collor imediatas providên~ias, criando e
instalando -,'Postos de 'Comprá.'' dà Caixa
J::conômica Federal nos prinCipais centros
pl-odutores, a fim de adquirir, a justo preço,
o ouro explorado.
Sugerimos que o dinheiro para comprar
o ouro, que terá entre outras funções a de
Lastro , seja o_ retido pelo Barico Centraf,
consoante o_Plano Brasil Novo.
Em assim procedendo, a Caixa EConómica
Federal nã_O só inverterá o caótico quadro
em que se encontram as regiões de garimpagem da Amazônia e do País _co~~ t:tm toda:,
como também se contribuirá indubitavelmente com substancial ajuda no saldamento das
_
dividias da União.
Há que se prestar um socorro emergencial
às regiões de gari~pagem, para que os garim- ·
peiros possam sobreviver antes de sucumbi-_
rem.
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Sr. Presidente e__5rs. Senadores diante dessa situação, este é um apelo veemente quefaço, para que sejam salvos os garimpeiros
e a população carente e necessitada dest.e
País. Tenho certeza de que o Governo da
Uriião há de tomar as Providências necessárias para salvar a categoria daqueles que
trabalham e tiram do seio da tera esse mineral
precioso, indispensável ao crescimento da
nossa própria economia.
Era o que tinha a dizer, Sr:- Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESID~NTE (PônlpeÚ de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
O SR- MÁRIO MAIA (PDT ~ AC: Pront!_ncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
como acaba os çl.e ouvir, neste instante, do
nobre Senador António Luiz Maya, as Medidas Provisórias estão criando situações as
mais diversas, 'as- mais in~speradas. dir~se-ia
aS mais fiiUsitãdas, que levam ao desespero
operários, funcionários, profissionais liberais, pequenos vendedores, enfim, uma população que já vai a mais cte: uln milhão e
que se sente atingida pela intempestividade
das medidas provisórias.
Temos falado aqui, já vária vezes, que essas Medidis, que poderiam corriiir a. inflação
galopante para onde estávamos marcham~q_
teriam que ser baixadas qualquer que fosse
o candidato eleito; entretanto, o que foi escolhido baixo uma série de Medidas que se tornam a cada dia mais polémicas, e Deus qudi"a
qUe elaS-tOdas resultem num benefício global
para esta Nação tão sofrida.
Dentre _e~~~_s _multiplicidades de questões
inusitadas, vamos registrar, neste pequeno
pronunciamento,. duas preocupações, entre
as outras que já registramõs em pronuncia·
mentos anteriores.
-A pOmeira, Sr. Presidente, seria sobre a

veracidade da notícia veiculada no jornal O
Globo, de 22-3~90, Sob o título de: "Prefeitos
do Maranhão Na Mira da Receita." Atentem
bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para
esta notícia e a gravidade da mesma se for
verdadeira. Não vamos ler no todo, por questões ética e até_ constrangedoras, para não
citar os nomes relacionados na noticia, mas
vamos dar o Cerne da notícia. Apenas diremOS que a foilff: -é de São Luís, um ageilte
do Jornal O GlobO, que diz o seguinte:

O Defegad~ -da Re~ita Federal no
Maranhão_, Bráulio Gadelha da Costa,
disse ontem que não será fácil, mas ele
vai mandar apurar as denúncias de que
dezenas de prefeitos munícipãis foram
apanhados pelo Plano do Governo Collor com os recursos do Fundo de Participação aplicados em suas contas particulares."
Cõiifiiluãildo, a noticia diz:
"A denúncia, publicada ontem pelo
·"Jorpal Pequeno", desta Capital, informa que os prefeitos estão em desespero
sem saber como jusfificãr sua atitude."
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E cita O nome de alguns deles, os quais

nos recusamos a dizer, porque, no final da
notíCia, conclui dizendo o seguinte:
"As inforin"ações Dão forain confirmadas pela Receita Federal, adiantando,
que se realmente essas aplicações foram
feitas em nome dos prefeitos, eles serão
punidos."
Ora, Sr~ Presidente, ao comentar esta notfcill com ·argUinaS pessoas,- alguns corilpanheiros nossos, disseram que era muito provável
que fosse verdade, inclusive abrangendo até
uma área muito maior, envolvendo presidentes de empresas. de economia mista, sendo
que alguns deles estão desaparecidos no momento.
De modo que isso é uma coisa muito grave

"As ações_ podem ser nominativas, en-

dossáveis ou ao portador."
Portanto, a emenda que a Medida faz ·é
restritiva, suprimindo as ações endossáveis
e ao portador, ficando só as ações nominativas.
Não temos economias inve-stidas em ações,
nurrca nos sobri:J,ram recursos para investir.
Nossas pouquíssimas economias investimos
na caderneta de poupança e no over, que
são as sobras mensais, para evitar a erosão
da inflaçãO, e éigoi'a forã.m 'rapadas. De inodo
que não entendemos, realmente, o que são
ações nominativas Se ao portador.
O Sr. Jai-bãS P8SS8riidio- Quer dizer que
a sua preocupação é uma preocupação nacional e não com a pessoa de V. Ex~ Sãó -com
as outras pessoas que têm ações.

e prova que, realmente medidas enérgicas
de moralização, para colocar as. coisas públiO S:R~ MÁRIO MAIA - Com a economia
cas_ nos eixos da moralidade administrativa, nacional._
eram necf:ssárias.
O Sr. Jarbas Passarinho- Muito generosa
se isso for verdade' naturalmente que o
Governo terá muito níaiS tfiibalho -do c}ue essa -sua :mlidariedade_. Mas, como V. Ex'
imagina e· (erá que ampliar os estádio onde me citou, eu lhe pediria um aparte.
o Delegado Romeu Tuma imaginou que po~ OSR. -MÁRIO MAiA-=- Deixe-DO-s -con~
de ria reunir os infratores, tantas são as irregu- cluir o nosso pensamento. Talvez V. Ex~ poslaridades e_ os crimes que se cometeram não sa, no aparte, até esclarecer a nossa dúvida.
só contra a economia popular, como contra
Jm~inamos o ·seguinte: nessaS açóeS Ordio EráriO~ púbico; como está suspeitamente nárias aõ _portador, a pessOa não é identifiaqui evidenciado nesta notícia, se ela for ver- cada, e n~s ações nominativas são identifidadeira.
cadas. lmaginilmOS que as ·ações norilinativas
Sr. Presidente, entre as coisas inusitadas identificadas têin. dlieitó a Vóto .. Não sabemos
que aparecem -·e vão aparecer muitas com se há unia s~bdivisãO de nominativas com
o- Plano _Collor -registramos outra também, direito a- votei QÜ não.- A a'çãO ao portador
e vamos ler aqui porque não somos especia- é cónio fosse dinheiro correrite, ações corlistas. Temos muita dificuldade em aprender rentes, não identificadas, e as nominativãs
o economês, e ficamos- encantados ao ouvir, têm direito a voto, porque são identificadas.
às vezes, o Senador Jarbas Passarinho, que
Se isso for verdade, Sr. Presidente e Srs.
também não sendo uma pessoa especializada, Senadores, ficamos assombrados, pois, caso
já estudou tanto que já fala o economês corit
só venham a existir- açõeS noininativas - e
certo desembaraço. Da mesma forma; quan- um funcionário do Banco do Brasil falou-nos
do o professor Roberto CampOs brinda-nos que havia
'votu!ne muito maior de ações
aqui com suas, palestras, seus disrursos real- ao portador do que ações noininatiV<is- - ,
mente ficamos encantados, embora não enas açõeS ao Portador ao serem transformadas
tendamos muito, mas vemos a profundidade em ações nominatívaS, o Banco do Brasil vai
de suas análises económicas e fiCa"inos e-ncan- estar potencialmente privatiZado e não precitados coma maneira de expor as idéias com - sava mais outra razão senão privatizar. E não
tanta lógica e perfeição. SocorremO~n.os~- pOr-- sõ OBãilcOàO lfia5ii;por extensão, as outras
tanto, de S. Ex•5 para obtermos explicação, entidades de economia mista, como a Vale
porque talvez estejamos caindo em erro por do Rio Doée·, a Petrobrás. se todas as açõe.s
não interpretarmos bem o que sejam esse
deiXarem' de- sei- 'ao portáàor- e 'passarem a
termos de economês. Queremos um esclare- ser iiõ"i;IiitiatiVas-, e se tiveieffi direito a voto
cimento, porque ficamoS Preocupados com - não sabemos dos detalhes - a Nação,
essa medida governamental. ,
que é majoritária-deve contar, pelo menos,
com 51% das ações, para ter o controle sobre
as empresas -pode, dentro de dois anos,
Na Medida· Provisória JÍ9 165, em seu art.
que é o prazo, dado aqui para que todas as
49, diz:
ações sejam noniinativãs, a- Nação podem
9
"0- art. 20 da Lei n 6.404, de 15 de
perder o controle sobre essas empresas, que
dezembro de 1976, passa vigorar com
automaticamente já SerãO -priVatizadas, e ala_seguinte redação.
gumas até _inte~ãcionalizadas, senão desna"Art~ 20.
As ações d,evem ser nomi~
cionalizãdas~ -Tivemos infoima:Ções de que o
nativas.".
Banco do Brasil mantém algumas açóes desse
Conversando com um funcionário do Ban- tipo, preferencial ao portador, como caução
co do Brasil, recebemos explicações da gravide empréstimos externos para- Estados, Municípios- e oi.itrãS empresas que caucionam esdade que essa palavra "nominativas" pura
e simples, poderia trazer. Pesquisamos na Lei
ses empréstimos com os Valores em ações.
n9 6.404 o que rezava o seu art: 20, e nela
Tanto as empreSas, OU Seja, as entidades juríestá regulado o seguinte:
dicas quanto as pessoas físicas possuidoras

se

um
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dessas ações, ao transformá-las em nominativas, se tiverem direito a voto, nos deixarão
em situação realmente difícil.
Ficamos muito preOcupados com isto, e e_s~
tamos fazendo este registro, aqui de maneira
até complicada, porque não é nossa especialidade, mas gostaríamOs que os economistas,
o Congresso e o Senado voltassem a atenção
para este fato, pã.ra ver se as nossas preocupações têm fundamento_ ou não. Como essas
Medidas estão se:nç:lo tomadas muito açodamente, muitO às pressas, pode ser até que
este lapso resulte num desastre tremendo,
porque estamos alienando as nossas empresas, mesmo aquelas que desejamos que jamais sejam privatizadas, apenas caril uma
modificaç?o da rt:dação do_ ari. 20 dâ Lêi' sO_bre Sociedades por Açôes.
·
De modo que, Sr. Presidente não sabemos
se nos fiZemos enterididos, mas deixamos
aqui as nossas preocupações, porque, se assim estiver acontecendo, já estamos imaginando que o Banco do Brasil, a Vale do Rio
Doce, enfim, todas as erllpresas de economia
mista estejãln- poteiilCíalmente num estado de
privatização, pela simples transformação das
ações ordinárias em açõeS nominativas.
Agora, pedimos luzes aos que- entendem
mais do que nós sobre a economi~ d? _Pafs.

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-V.Ex~
um_ aparte?
O SR. MÁRIO MAIA - Pois não.

O Sr. Jarbas Passarinho- Não posso discrepar do certificado que V~ Ex~ me deu de
conhecedor. Vou ter -que me esforçar para
justificá-lo. Na verdade, parece-me que o certificado é _excessivo; -dado ao_ Senador Roberto Campos muito bem. Apenas eu deveria
aparte ai a V. Ex', em primeiro lugar, para
dizer que pior do que o economés. é o socíologuês..
,
_
.
Nâo está presente aqui o nosso Senador
Fernando Henrique Cardoso, S. Ex• que me··
desculpe. Mas me lembro quando Ministro
da Educaçâo assinando um convênio para o
Projeto Piauí com João Paulo dos ReiS Veloso, o sociólogo encarregado do projeto disse:
"este projeto se destina a preservar desobstniir os canais verticais e horizontaiS de comunicaçõ-es e leald~d~ social". Estou com essas
palavras até agora na cabeça, não· sei à que
é ~so. Relativamente ao problema, eu que
tenho uma quantidade fabulosa de ações, tenho 2.472 ações da Valie do Rio Doce, posso
dizer que, em relação às ações coinpradas
na Bolsa, eram ações preferenciais ao portaw
dor. Mas havia a possibilidade desde logo
de serem identificadas ou não, tanto que havia uma diferença na taxa-ção- as não Identificadas eram taxadas em 4,5%, se nãO me
engano, e as outras em 2%. AS iniriliaS são
todas identificadas. O que entendi como medida altamente salutar é obrigar a identificação no fundo ao portador-e nas ações ao
portador das pessoas que fazem compras volumosas.
Não sâo duas mil ações da Vale do Rio
Doc_e. Deve_ser umá quantidade infinitam~n
te maior da do Banco do Brasil, e que talvez

e
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não pudesse identificar por não justificar com
a declaração de bens a capacidade de comprá-

las. Essas ações ainda que se transformem
em nominativas, que venham dar direito a
voto, que é assunto- a- discutir, de qualquer
modo nã chamada de capital, na ocasião em
que se aumentou o número de ações, entidades como o Banco do Brasil, a Vale do Rio
Doce etc., elas preservaram- o seu controle

acíonáriO, na medida em que com 51%

de

todo esse volume, 51% fiéaram com elas, e
apenas 49% com os tomadOres de ações. Isso

era o máximo que eu poderia explicar a V.
EX", para tranqüiiizá-lo, em relação a essa

possibilidade de privatização pela transformaç§o de portador em nominativa. 86 a nominativa ordinária possibilita voto.

O Sr. Mário Covas- Permite-me V. EX"
um aparte, nobre Senador Mário Maia?
O SR. MÁRIO MAIA - Com prazer, ouço
V. Ex- nobre Senador Mário Covas.

o Sr. Mário Covas - -Parece-me que bá
uma diferença fundamental entre a ação ser
ao portador ou ser nominativa. Não é o fato
-cte ela ser ao portador ou nominativa que
lhe confere o direito a voto. O que Ifie confere
o direito a voto é o fato de ela ser ordinária
ou preferencial. A ação ordinária tanto pode
ser nominativa como pode ser ao -portador.
A ação preferencial tanto pode ser nominativa como pode ser ao portador. E s6_votam
as açóes ordinárias, as aç6es ao portadOr não
têm direito a voto.
O SR. MÁRIO MAIA - As ordinárias nomin-ativas?
O S'r. Mário Covas- Não. As ordinárias
ao portador, não importa. Têm sempre direito a voto, por serem ordinárias. Por exemplo,
a Lei das Sociedades Anónimas hoje pennite
que até 1/3 das ações podem ser ordinárias
e 2/3 'p"odem ser preferenciais. Ora, quem
detenha 50% de 1/3 das ações ordinárias, a
rigor; comanda a empresa. Comanda a empresa porque tem o direito a VOto. E não
é pelo fato de as ações serem nominativas,
é pelo fato de as ações serem ordinárias. As
ações preferenclãís, estas, não têm direito a
voto. E nâo é o fato -de elas se transformarem
de preferenciais paia -ordinárias que lhe confere o direito a voto. Na realidade, a preocupação de V. Ex' -tem procedência; tem procedência sobre quem vai deter o capital no final.

O SR. MÁRIO MAIA - Nossa preocupação é essa regulamentação e seu desdobramento.
O Sr. Mário Covas - É quem vai deter
o valor. Não é o fato da mudança, no caso
da preferencial, que altera a prerrogativa que
o possuidor detém.

A prerrogativa continua sendo a mesma
e passa a ser reconhecida, o que é uma conquista, sem dúvida, extraordinária, é uma
conquista ideológica-dos seiores progressistas
da sociedade que defendem há muito tempo
a eliminação do bem mobiliário ao portador.
A preocupação de V. Ex' nasece independente disso. É muito pertinente do ponto de

vista de quem é que, no final, ficará com
o controle da empresa, se igualmente as ações
nominativas forem vendidas.
O SR. MÁRIO MAIA -Agradecemos tanto a V. Ex• quanto ao Senador Jarbas Passarinho, que nos esclareceram um pouco. A nossa preocupação é justamente na regulamentação, pois houve uma modificação no sentido de tornar as ações nominativas.
Agora, nesse desdobramento, teremos que
ficar atentos a quem for administrar essa conversão das açóes, e naturalmente serão os
órgãos do Ministério da Ecoriomia, para que
não haja um lapso, e possam, de repente,
por uma vírgula ou -uma palavra, ser privatizadas ou internacionalizadas as nossas entidades, por um simples passe de mágica nas
transformações das ações ao portador em nominativas.
De resto, a intenção da Medida -é salutar.
porque coloca a descoberto todas as economias. Essa preocupação não é apenas nossa,
de um não detentor de ações, mas de um
cidadão brasileiro que foi chamado à atenção
sobre esse fato por um funcionário do Banco
do Brasil, e que estamos registrado aqui para
que, amanhã, possamos não cometer deslizes
na apreciação dessas emendas.
{Muito bem!)

Durante o discurso do Sr~ Mário Maia,
o Sr. Pompeu de Sousa~ j9 Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Junior, Suplente de
SecretáriO
Durante o discurso do Sr. Mário Maia,
o Sr. Nabor )unior, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Antonio Luiz Maya,
Suplente de Seàetário

COMPARECERAM MAiS OS SRS.
SENADORES
.
Mário Maia - Carlos De'Carli - Aureo
Mello - Ronaldo Aragão - Carlos Patrocínio- Ani:onio Luiz M"aya- Hugo Napoleão - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro
Benevides -José Agripino- Humberto Lucena --Albano Franco - Matta Machado
- Alfredo CampoS ....:.. Severo Gomes Fernando Henrique Catdoso - Mauro Borges- Leite Chav;es- JOrge Bor'npausen
OSR. PRESIDENTE (António LuizM'aya)
-Não há mais oradores inscritos.
Sobre a mesa, redações finais que, nos termos do parágrafo único -do art. 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do
Plenário, serão lidas pe!o Sr. 1~ Secretáóo.
São lidas as seguintes
- Comissão Dlrf:tora
PARECER N• 67, DE 1990
Redação final do Projeto de Lei do DF
n' 7, de 1990
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF n 9 7, de 1990,
que dispõe sobre transposição de servidores
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para a carreira de que trata a Lei

n~

1077
82, de

29 de dezembro de 1989. _

_
_
_Sala de Reuniões da Comi_ssão·, 28 de mar~

ço de 1990. - Iram Saraiva - Presidente
Pompeu de Sousa Relator --Antônio Luiz
Maya- Nabor Júnior.

ANEXO AO PARECER

N• 67, DE 1990
Redação final do Projeto de Lei do DF
n~ 7, de 1990, que dispõe sobre transposição de servidores pru-a a Carreira de
que trata à Lei n~ 82, de 29 de dezembro
de 1989.
O Senado Federal decreta:
Art. 19 Os servidores efetivõs, OC).lpantes ·
de empregos permanentes das autais catego·
rias funcionais da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, serão transpostos na forma do
Anexo I desta Lei, para a Carreira a que
se refere o art. 19 da Lei n9 82, de 29 de
dezembro de 1989, por ato do_ Governador.
§ 19 O aproveitamento de que· trata este
artigo dar-se-á independentemente do núme~
ro de emprego s criados e de vagas em cada
classe ou padrão, revertendo-se ao padrão
e classe iniciais ou extirigllindo-se, na medida
em que vagarem, até o ajustamento ao quantitativo de ·empregos criados- na forma do
Anexo I da l.!.ei nQ 82 de 1989.
§ 2~" Atendido o disposto no caput deste
artigo, serão considerados extintOs os empregos vagos remanescentes da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, integrantes das categorias funcionais relãciOnadas rio ã:nexo fdes-ta Lei.
§ 3~ Os servidores ocupantes de empregos permanentes da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, amparados pelo art. 19 do Ato
das Disposições COristitucionais Transitórias,
passarão a integrar Tabela Suplementar até
que se submetam a concurso, para fins de
efetivação.
§ 4~" Os servidores a que se refere o parágrafo anterior, que lograrem aprovação, se~
rão transpostos para a Carreira de que trata
esta Lei, na forma do Anexo I.
§ 59 Os servidores que não lograrem
aprovação no concurso, passarão a integrar
Tabela Suplementar com estrutura idêntiCa
ã da Carre-ira, peimanecendo nos n{v"eis e
padrões em que forem posicionados até lograrem aprovação, extinguindo-se os respectivos empregos à medida que vagarem.
§ 69 Nenhuma redução de remuneração
poderá resultar da aplicação do disposto neste artigo, devendo, quando for o caso, ser
-assegurada ao servidQr. a diferenÇa como vantagem pessoal nominalmente identificável.
Art. 2° Os efeitos financeirOS e funcionais para os servidores transpostos na forma
do caput do art. 19 desta lei retroagirão a
J9 de janeiro de 1990..
Art. 3~> Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
_
Art. 4~' Re.vogam-se as d1spos1ções em
contrário.
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PARECER N• 68, DE 1990
COMISSÃO DIRETORA
Redação final do Projeto de Resolução
n• 4, de 1990.

A ConiissãO-Diretora apreserita a redação
final do Projeto- de Resolução no 4, de 1990,
que autoriza a Prefeitura Munkfpãl de Mu-

riaé (MG) a elevar em Cr$ 3.820.37!,00(três
milhões, oitocentos e vinte mil, trezentos e

setenta e um cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de marIram Saraiva PresidentePompeu de Sousa Relator - J\nt6nio Luiz
Maya- Nabor Júnior.

ço de 1990. -
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ANEXO AO PARECER
N• 68, DE 1990

Redação final do Projeto de Resolução
n• 4, de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu,
, Presidente, rios termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seg_uinte
_
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Autoriza a Prefeitura Municipal de
Muriaé, Estado de Minas Gerais, a elevar
em Cr$ 3.820.371,00 (três milhões, oitocentos e l'inte mil, trezentos e setenta e
um cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. lo É a Prefeitura MuníCipal de Muriaé, EStado de Minas GeraiS":- üõs termos
do art. 52, inciso VI da Constituição, autorizada a contratar operação de crédito no valor
Correspondente em cruzeiros, a 3.239.250
Bônus do Tesouro Nacional - BTN, junto
à Caixa Econóniica Federal, neste ato repre·
sentada pelo Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais, àristinada à apHcà-ÇãO em pavimentação, contenção de encostas, galerias de
águas pluviais, centro de saúde, mercado central de produção rural e rede de esgoto sanitários, no Município.
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. lo Secretário.
·

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 64, DE !990
Nos termos do art. 321 do Regimento lntemo, requeiro dispensa de publicação, para
imediata discussão e votação da redação final
do Projeto de Lei do DF n" 7, de 1990, de
iniCiativa do Governador do DisfiitO Fedeiai,
que dispõe sobre transposição de servidores
para a Carreira de cjue tiata a Lei na 82, de
29 de dezembro de 1989. Pompeu de Sousa.
Sala das Sessões, 28 de março de 1990.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Lulz Maya)
-AJ?rovado o requerimento, passa-se-á imediata apreciação da redaçáo finai.
Em discussão a redaçáo final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queíram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai á sanção do Sr. Governador
do Distrito Federal.
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretário.

É lido e aprovado o seguinÍe.
REQUERIMENTO N• 65, DE !990
No termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação para
imediata discussão e votação, da redação fin'al do Projeto de Resolução n'' 4, de 1990,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Muriaé, Estado de Minas Greais, a elevar em
Cr$ 3.820.371,00 (três milhões, oitocentos e

vinte mil, treZentos e setenta e um cruzeiros)

o montante de sua dívida consolidada.
-

Sala das Sessões, 28 de março de 1990.
Pompeu de Sousa.

OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-.Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
J?:m discussão a redação final. (Pausa.)
.Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
·
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
AprOvada.
O projetó vai à prorrmlgação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Está esgotado _o tempo destinado ao Expediente.
Presente na Casa 64 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Março de 1990

Sr. Presidente, a Ministra está num esforço"
terrível para que as coisas dêem certo. O que
S. Ex" teria a explicar a um Congresso que
não teve interesse em saber em que consistiam essas medidas, e ao qual se destinavam,
primeiramente, os esclarecimentos?
Sr. Presidente, penso que, embora regi·
mental, não é oportuno. Creio que, depois
de 40 dias, aproximadamente, quando o Plano se estará consolidando, seria a grande
oportunidade, agora, não vejo, honestamente, razão para isso.
De forma que me manifesto, pessoalmente, contrário ao requerimento e pedirei verifi·
cação se ele tiver de ser votado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente,
peço a palavra para encamillhar a votação.
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Humb_erto Lucena.

ItCm 1:
Votação, em turno úrilcó, -do Requerimento n\' 37, de 1990,'de autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando, nos termos regimentais e de acordo com o art.
S:Q_ c!a Constituição Federal, a convoc_açao· da Senhora Ministra de Estado da
Economia, Fazenda e Plan_ejamento, para prestar perante o Plenário, esclarecimento a respeito das medidas adotadas
pelo Governo com ~elação_ à liquidez dos
ativos financeiros, nova sistemática de
reajuste de preços e salários e à criaç-J.o
de imposto sobre saque nas cadernetas
de poupança.

a

Em votação.
O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
~o sR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya)
-Concedo apalavra ao nobre Senador Leite
Chaves~
-----

0 SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR.
Para encaminhar a votação.)- Sr. Presi·
dente, o .requerimento do Senador Jamil
Haddad é_constituckmal e r_egimental. Não
sei se seria opOrtuno.
Neste instante da vida nacional, acho que
todos, sobretudo esta Casa, devem f::izer
grande esforço para que dê certo o Projeto
Collor de Mello.
Sua Excelência foi o príffieito a vir ao Con·
gresso e a esta Casa para explicar as Medidas.
Entretanto_ o Congresso não recebeu Sua Excelência. Convocada uma sessão para aquela
finalidade, fora, seguida, cancelada, numa
desatenção, num desapreço ao próprio Presi·
dente da República que trouxe o Plano Brasil
Novo aqui e ninguém quis ouvi-lo. Tivemos
que receber o Presidente de uma forma até
humilhante, na ante-sala_do Gabinete do Presidente do Senado. Não houve, sequer espaço
para a presença dos_ Ministros. Agora, já se
quer que a Ministra venha dar os esclarecimetnos que o Presidente, espontaneamente,
se ofereceu a prestar e ninguém quis. Ora,

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDBPB. Para encaminhar a votação.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores, lamento discordar inte_gralmente do encaminhamento do nobre
Senador_ Leite Chaves_, na votação desta proposição, de autoria do ilustre Senador Jamil
Haddad.
Trata-se de um dever do Senado convocar
a Sr Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento para prestar esclarecimentos a respeito das M~didas editadas pelo Governo,
com relação "à liquidez dos_ ativos finanCeiros, à nova sistemática de reajuste de preços
e salários e ã criação de impostos sobre saques
nas cadernetas de poupança".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não vejo
como se possa qualificar de inoPortuno esse
requerimento. Pelo contrário, é absolutamente oportuno, porque o Congresso Nacional inicia a apreciação de mais de vinte Medidas Provisórias que lhe foram encaminhadas
pelo Senhor Presidente da República, no contexto de um Plano ordenado de Estabilização
Económica.
Ora, se nós, por timidez, por t:onveniêrici<~
ou até por pusilanimidade, nos escusarmo~
de trazer, aqui, a Sr MiniStra da Economia,
Fazenda e Planejamento, para fazer a sua
exposição sobre o Plano e, ao mesmo tempo,
responder às interpelações deiS Srs. Sen"aâores, estaremos, evidentemente, nos demitindo da condição de Representantes dO povo.
Não concordo, data vênia, com a colocação
do Senador Leite Chaves. S. Ex•, sempre brilhante, na sua atuação em Plenário e nas Comissões, não· foi feliz. Tenho para mim que
não é só um direito do nobre Senador Jamil
Haddad fazer essa petição, como nosso dever
apoiá:.la para que a Si" Ministra Zélia Cardoso de MeUo venha prestar os indispensáveis esdarecimentos ao Senado sobre todas
essas Medidas, particularmente aquela referente â reforma monetária, que, no dizer da
economista Maria da Conceição Tavares, é,
sem dúvida alguma, o cerne ou a essência
do Plano de Estabilização Económica. Ainda
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hoje, a imprensa divulga, por exemplo, uma
entrevista da Sr Ministra da Economia, dizendo que não concorda com as emendas do
Congress-o que tentam aumentar o limite da
conversão em cruzeiros dos depósitos- em
conta corrente, caderneta de poupança, nas
contas remuneradas ou das aplicações de curto prazo._S. Ex• não pode, simplesmente, dizer que é contra, tem de debater conosco,
tem que mostrar, à sociedade, ao Congresso
Nacional, que, realmente, esses restritos li mi·
tes da Medida Provisória n"168 são inegociáveis, para efeito de manter a liquidei indispensável ao êxito do Plano de combate à inflação.

Por esta e outras razões, Sr. Presidente,
Srs. senadores, entendo importante e oportuníssima a -com~.ocação da Sr• Ministra da
Economia, Fazenda e Planejamento, ao plenário do Senado Federal. (Muito bem!)
O Sr:. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
- PE. Para encaminhar a votação. Sem revi·
são do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Sena·
dores, estando hoje, em Recife, o eminente
Sena~or Jamil Haddad, autor desse requerimento, pediu-me, antes de viajar, que também reforçasse, aqui, os a:rgumc-ritos daqueles que foSsem. favoráveis à convocaÇão da
Exm' Sr" Ministra da Economia, Fazenda e
Planejamento, para vir ao S_e_nado fazer aquilo que é praxe em qualquer Parlamehto e
que foi~-inclusive, praxe do Senado e da Câmara dos Deputados nos mais duros tempos
do autoritarismo. A misSão que me confiou
o eminente senador Jamil Haddad, realmente, não precisava que eu a cumprisse aqui.tendo em vista as palavras robustecidas com
todos os argumentos pollticos do eminente
Senador Humberto Lucena, que me antecedeu na tribuna.
Na realidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é fUildamental até que a Sr" Ministra Venha, aqui, expor para o Senado e para a opinião pública nacional pontos obscuros. Não
há, por mais esclarecido que seja. atualizado,
versado em matéria económica, monetária
e fiscal, Parlamentar - esta experiência eu
a tenho por conversas, inclusive, com os economistas da Casa e da Câmara - que não
levante certas dúvidas fundamentais. O eminente Senador Humberto Lucena falou muito
bem sobre a nova política monetária. Mas
eu gostaria de dizer que, não sendo o cerne
da questão, não deixa de ser fundamental
a Medida Provís6riã -quC sC refere à privatização das empresas públicas, porque, Sr. Pre·
sidente, Srs. Senadores, o proces.<;o de priva~
tização, quando transparente, quando debatido, quando avalizado pelo Congresso Nacional, caso por caso, pode ser salutar e_corresponder aos interesses nacionais: Agora,
o que não se pode é transformar a privati~
zação num<:\ panacéia para solução de todos
os inales económicos, financeiros e monetá-

rios do País. Geralmente, são trazidos exemplos de fora e, aqui, quero trazer um exemplo
de fora, m'l.o para robu!>tecer a tese de que
a privatização sciTucione os-pTõblemas que
querem Sejam solucionados através desse
processo;· a Inglaterra privatizou uma das
suas principais companhias telefónicas. A privatização não deu certo, isto é, a empresa
telefônica anteriormente pública volta, agora, a ser pública, porque os ingleses, através
de pesquisas, rejeitaram a privatiúção, pela
ineficiência. Mas, por trás desta tese de privatização, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está
um fato inegável que eu gostaria que a Minis~
tra, aqui presente, nos esclarecesse; gostaria,
porque, lamentavelmente,_ aqui estão se levantando vozes contrárias a uma convocação,
que não vejo por que não tem razão de ser,
em caráter de urgência.
A palavra ..privatização", Srs. Senadores,
no caso da Medida Provisória, deve ser subs~
tituída por "desnacionalização". Esta é a
questão privatizar empresas públicas sem
aquilo que os economistas chama "a expan·
são da liquidez". Com a liquidez enxuta, com
o dinheiro retido, bloqueado, seja a que título
for. de retenção, de calote, de confbco, não
sei, o que for, quem vai adquirir as ações
dessas--empresas públicas? Refiro-me àquelas
qUe interessam pai-a o cãpital internacional,
aquelas que não iriteressam vão ·virar sucata
e, como tal, vendidas a preços vis. Esse é
o- destino das empresas privadas numa situação como esta, a desnacionalização. Isso inte~
iessa aO----país?·vam_s~ls Ouvir da Ministra. Mas
é PreCiso ·ouv.if, sObretudo, da nossa responsabilidade de Representantes do povo e Sena~
dores da República.
Por isso, quero defender essa convocação,
essa proposta do eminente Senador Jamil
Haddad, mas que ela venha em caráter de
urgência, se poss"ível, antes da votação do
chamado pacote de medidas económico-financeiras.
Portanto, meu pareCer é favorável, em caráter de urgência, Sr. Presidente, para que
a Ministra venha e esclareça as nossas dúvidas. porqU-e s-:: EX• não esclareceu até hoje,
inclusive nas suas entrevistas coletivas, que
não foram convincentes. (Muito bem!)
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
OSR. PRESIDENTE {Antônio Luiz Maya)
--com á palavra o nobre Lfder Ronan Tito.
O SR. RONANTlTO (PMDll -MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes
de entrar no ~sunto que me traz à tribuna,
eu gostaria de dizer à Casa o que todos já
presumem ou já sabem: que o Senador Mansue_to de Lavor falou por esta Liderança e,
igualmente pOr esta LideranÇa, o Senador
Humberto Lucena.
Por mais que insistisse, outro dia, o nobre
e ilustre Colega Senador Albano Franco, em
que_ o_ pacote e-perfeito, devO até -cOilfessar
aos Srs. Senadores e ao" Sr. Presidente que
cada _yez que ele dizia que era perfeito, aquilo
me dava quase que um calafrio. Já com 58
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anos de idade, muita vivência, pouca escolaridade, é verdade, até hoje, entretanto, não
encontrei nenhum projeto perfeito oriundo
de qualquer ser ou colegíado humano. Nunca, Sr. Presidente, tive essa oportunidade.
S. Ex~ insistia em que o projeto era P.erfei~
to, insistiu também o Senhor ;presidente da
República em que todos os seus Ministr_os
ficariam cinco anos, do primeiro ao último
dia. Já soube, hoje, quero crer até que seja
boato, que já saiu o Ministro da Agricultura,
porque o Senhor Presidente da República dis·
se, e o fez com convicção, para que ninguém
ficasse em dúvida, que cada um teria quer
ficar até o último dia.
Até para· que não pensem que haja ironia
na minha assertiva, acredito, sim, que vai
ser modificado, e acho que muito normal que
se modifique - a própria lei reconhece que
os Ministros são demissíveis ad nUtum, e que,neste momento, o Sr. Ministro da Agricultura
resolve sair para se candidatar ao Governo
do Distrito Federal. Nada mais justo, nada
-mais correto e nada mais certo. Errado, Sr.
Presidente, é vaticinar no primeiro dia, no
dia da posse, que todos os Ministros ficariam
até o último dia.
Não creio na peffeição do projeto. A democracia tem o condão extraordinário de re~
conhecer que nós, os homens, somos falíveis,
erramos, errarrios sempre. Por isso, a primei·
ra característica de um democrata é reconhe_cer que erra, erra sempre. A crítica, então,
é sempre uma contribuição. Quem sabe que
emi recebe a crfiica como uma contribuição.
Dom Hélder Câmara disse certa vez: 4 'En·
riquece~me quem de mim discorda". É verda~
de, Sr. Presidente, enriquece~me quem de
mim discorda. Quem sempre diz, "sim, senhor'' está inflando meu ego, está massageando meu ego, está vendendo paia mim uma
imagem que verdadeiramente eu não tenho,
a imagem da perfeição.
A crítica- não vamos dizer aqui a crítica
riO bom sentido.:.... é uma confribilíçàõ Salutar
e extraordinária da democracia. A Oposição,
em nenhum momento, pode abrir mão dela.
A grande contribuição que a oposição pode
trazer a um governo eleito Pelo Voto popUlar
é a vigilância, é a crítica.
Sr. Piesidente, hoje venho especificamente
fazer uma crítica. Estou aqui corirãs preSenças honrosas de duas representantes da Fundação Cultural Palmares, Mirile.Qe_ Cardoso
Dias e Aparecida Carlos, Fundação essa que
foi fechada por determinação do Senhor Presidente-da República, que quer consertar as
firianÇas do Estado.
Sabem os Srs. Seriadores quantos funcionários tem a Fundação Cultural Palmares?
Alguns vão pensar que são cinCo mil. Não
são. Não são sequer 3 mil, não São mil, não
Sãó quinhentos. São três furicionárlos.
Precisamos fechar imediatamente um espa·
ço extraordinário conquistado pelos negros
organizados neste País, que são mais de 50%
da população? Quem náo é negro neste País?
Quem não é negro na pele, é negro no sangue; quem não é negro no sangue, é negro
na alma. Todos nós temos, felizmente, graças
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a Deus, amálgama do negro. Os negros se
organizaram, de Palmares para cá, até hoje,
para conquistar um espaço, um espaço organizado para lutar, lutar pacificamente para
ajudar a construir a democracia, inClusive a

democracia racial, a democracia da convivência fraterna, e uma medida provisória vem

Peço a Y. Ex~ que faça constar das atas
dos Anais do Senado Federal esses documentos. Peço também aos Srs. $enadores, com
toda a humitdade de um Parlamentar lá da
roça, não sejamos parceiros de apagar essa
lâmpada que ainda fumega. {Muito be_m! Pal-

mas)

matar, com um tiro de canhão, esse extraor-

dinário bastião de luta dos negros. Pretende-se com isso consertar fodit a economia bá~
sileira.Está ·eSpecificamente escrito: "fecha-se a
Fundação_ Cultural Palmares". Nunca teve
verba própria. Nuna o Orçamento a dotou
em 10 Centavos. Recebe apenas uma pequena
dotação, nos encontroS e- movimentos, que

é 'dada de maneira parciomoniosa, eu diria
quase que de esmola.
Sr. Presidente, dando a contribuição que
pretendo dar a este Governp ,dç:nti-o do_ meu
Partido, que é de oposição~ regiStro que nRo
concordo, com todas a.s minhas forças 1 - com
o fechamento da Fundação CUltural Palmares. Por isSo mesmo, apreseritarei uma emenda e, mãis do que uma emenda, quero lavrar
o meu protesto e conclamar da tribuna do
Congressõ Nacional que não se feche, quenão se_ apague a lâmpada "que fumega. Neste
momento, depois da República Li.vre dos Palmares; em que se criou um pequeno espaço
de luta pacífica -repito -fechar a Fundação sob o pretexto de coibir gastos públicos'?
Tenho aqui uma série de telex, de documentos de protestos, de inconformismo de
todo o movimento negro do Brasil, que não
concorda absolutamente com esse fechamento.

. DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. RONAN TITO EM SEU DISCURSO:_
PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DA
• MEDID.A PROVISÓRIA N• 151
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
A Fundação Cultural Palmares autorizada
pela Lei n~7.668J89, de agosto de_ 19?~. criada
pelo Decreto n~ 97.383 de 22 de dezembro
de 1988, Portanto atendendo aos Princípios
ConstituciOnais:
Título I da Constituição de 1988 - Dos
Princípios Fundamentais- Art. 3~, Capítulo
III Seção I I - da Cultura- Art. 215_§ 19
e Art. 216, em seu Caput e § s~ e-Art. 68
das Disposições Transitórias, tem enhe ou·
tros objetivos:
--Agir no sentido do aperfeiçoamento dos
princípios legais suscetíveis de abolir Discriminações Raciais no País.
~Apoiar e estimular- ati~idades destinadas a desmistificar preconceitos de Origem,
Sexo, Idade, Raça, Cor e quaisquer oUtras
formas de discriminação.
Como a Fundação Cultural Palmares vem
desempenhando o papel a ela atribuído. ine·

Março d~ 19.90

rente ao processo de implantação, Iev'antamos alguns questionamentos quanto a inclu·
são da medida provisória n~ 151:
~Razões Políticas, Étnico Culturais ou
Antropológicas;
__ -Interferência de fatos como. de desco:
nhecimento, ou suposta ingenuidade mais o
processo de Senzalização da Comunidade
.masSiva de 51% da população brasileira, que
é Negra, perdendo em definitivo s6u espaço
de representação de relação direta. com o poder central.
Considerando que só existem- duas situações históricas em que _o Negro esteve em
relação direta com o poder Clntral - República dos Palmares, no século XVII em seus
quase 100 anos de luta e na contemporaneidade, a Fundação Cultural Palmares.
Considerado os compromissos no Brasil
perante as Nações Unidas, em relação à eliminação do racismo.
Considerando a necessidade de proteção
dos valores e integração dos interesses da Comunidade Negra, como foima de garantir a·
governabHidade dentro dos interesses comuns da popu~ação brasileira.
Considerando que os objetivos- da -Fundação Cultural Palmares, não são conflitantes
coln os -das outras nem paralelÓs~ mas específicõS. ·=- --·
-·· - -- -. -Solicitamos seu .empenho na exclusão da
Fundação Cultural Palmares do bojo das medidas provisórias do último dia 15 de março
próximo passad_o,
ÇOMIS~ÀO PRÓ-PALMARES
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mas foram poucos. A maioria, acettadament~. viti o destino dos negros co_mo capítulo
da aventura brasileira, do nosso processo civilizatório. Acertadamente, porque- não se vê
Introdução
como tratar o escravismo ·colonütl e pós-co-:
lonial (4/5 dei nossa existência) como fato que·
só ifitetcssã- aos descendentes de escravos O Centenário da Abolição ofereceu ã soele foi, na verdade, o ethos em que se gerou
ciedade brasileira uma oportunidade precioa Nação Br_asíleira. Já no século XVII estava
sa: avalíar nossos quase quinhentos anos de
patente: Sem o Brãsil não ha açúcar e sem
história. O escravismo, a aboliÇão e o longo
Angola não há Brasil.
processo de subalternização do negro que se
Há muito ficOu Cfaro para os estudiosos
lhe seguiu, não são com efeito, episódios
da nossa sociedade que o escravismo - tomaacessórios da formação brasileira, mas o seu
do como modo de produÇão original, ou
próprio desdobramento. Então, o que se pós
apêridice do que vigorava na Europa: como
em discussão foram os caminhos da civilizafonnação social ou simples etapa da história
ção brasileira .
.t o que indicam os muitos projetOS que - econômi~,não importa- é '!__chave, ou pista,
para resp-o:nder a tantas que nos perseguem:
foram apresentados às instituiÇões públicas
como se-constifilftã.m as regiõeS e as populae privadas de apoio, sobre tudo ao Mine.
ções brasileiras; quando e como se geraram
Alguns insistiram ainda em trabalhar a proaqui os projetes de Nação; de que maneira
blemática negra fora do contexto nacional

RELATÓRIO DE ATIV!DADES
DOPROCEM

nos concebemos como familia brasileira, e
outras. Não por aca<>o o livfO que permanece
até hoje como nosso melhor retrato é um
estudo da sociedade patriarcal escravista: Casa Grande e Senzala.
É portanto~- a so-ciedade brasileira como
um todo, não exclusivamente os descendentes de escravos que está diante de oportunidade rara de avaliar-se melhor. Ê feliz coincidêilcia, também·; que elà acoria no instante
em que o país se- reconstitucíOnaliza. Que
discuta a ampliação dos direitos da cidadania
no momento em que procede ao balanço dos
cem anos da liquidação do sistema que se
definia precisamente pela negação da cidadania aos produtores diretos da riqueza.
Assim a sociedade brasileira existe na ra·
zão direta de um sistema que procura afirmar-se como capitalista e, portanto, inspirado no-dominador e dominado: o privilégio
é do capital em detrimento do trabalho.
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É neste contexto que o poder do Estado
se estabelece a prestação dos serviços é realizada, ou seja, sob marcante influência de condições políticas, económicas, sociais, além de
outras aptas a interferirem na aplicação do
Direito e n-a administração da Justiça.
Na realidade, no Brasil de hoje, quando
a sociedade civil organizada, - através dos
grupos sociri-is mais vulneráveis - inicia um
processo de busca e garantia do.sseus direitos,
todos somos responsáveis pela afirmação da
cidadania pelo estabelecimento de uma relação entre Estado e Sociedade, em cuja mediação estejam -os direitos humanos.
Com efeito, as transformações sociais e a
concretização da democracia passam, neceg..
sariamente, pela conclusão do projeto nacional, (a verdadeira Nação Brasileira), por um
Estado intérprete e representativo das aspirações de todos os grupos, em síntese do povo
brasileiro totalmente despossuído e à margem dos frutos do progres!:IO. Marginalidade
que se realiza no alheamento ante as decisões
de Estado e no impedimento à participação
no desenvolvimento, este compreendido enquanto a realizaçáo plena dos homens como
beneficiáríoS dos bens e serviços.
Na realidade, reviver os Cem Anos da Lei
, Áurea implica em considerações relativas a
uma questão fundamental: o racismo.
Considerados homens de segunda categoria, os descendentes de africanos não conseguiram eliminar o precOriccito, a discriminação, o racismo, tradicional e culturalmente
íntrojetados nas consciências.
Com efeito: "O racismo está depositado
no mais fulldo da cabeça dos homens- assim
como certas sementes que resistem às mais
violentas mudanças de temperatura e, subitamente, voltam a brotar. Há nele uma dose
de irraciOnalismo que nenhum sistema social,
até hoje, foi capaz de liquidar." (Jocl Rufino
in: O Que é_ o Racismo).
Verdadeiramente, a prática do racismo determina, aliada a uma estrutura inteiramente
fundada na apropriação, e a realidade que
concreta o negro nos mais inferiores escalóes
da vida brasileira. Conforme sugerem os dados provenientes da Pesquisa de Emprego
e Desemprego na grande São Paulo, realizada pela Fundação Sistema.Estadual de
Análise de Dados e do Departamento Interesindical de Estatística e Estudos Sócios Eco.~
nómicos, 68% dos negros são assalariados,
16% autónomos e 15% empregados_ domésticos. Na esteira do mesmo raciocínio, o men·cionado trabalho indica que negros empregadores ocupam o percentual de 1,5%, ao pass_o
que o índice atribuído aos brancos atinge
4,9%. A pesquisa SEADE/DIEESE sugere
que: "Os altos índices de desemprego entre
a parcela negra da população da grandt; .São
Paulo são ainda maiores do que aqueles en·
contrados para a população total e branca
da região. Os dados da .Pesquisa de Empregoe Desemprego mostram que esta parcela sofre um processo maior de seleç-ão ao tentar
ingressar no mercado de trabalho'',
O maior processo de seleção a que se refere
a mencionada pesquisa é, junto do prccon·
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ceito do racismo, a própria formação cult,ural -lienável de se resgatar, a nível da consciência
brasileira, calcada na subestimação dos des- _da sociedade, os valores da raça que contric_endentes de africanos. É Florestan Feman· buíram para formaç-ão do Brasil.
Neste contexto, evidenciam-se as comunides, em sua obra, "A Integração do Negro
dades negras religiosas através de Mãe Menina Sociedade de Classe", vol. 2~ que. assirn
explica: "OS- chefes de Secç-ão de pessoal e ninha do Gantois, Mãe Senhora do Axê Opô
Afonjá, e do Engeitho Velho da Casa Branca,
grandes firmas mostram-nos como isso é fre__
além do respeitado Bogum.
quente e quase: seguindo um padrão médio,
São estas manifestações nada mais que uma
do qual é característica a afirmação seguinte:
cultura de resistência. Resistir, seJá de qual"De fato, o nfvel mental do preto é inferior
ao do branco. Parece que eles não têm a quer forma, esta é a legenda dos negros. Uma
resistência para somar e estabelecer uma vimesma inteligência, nem a mesma capacidavêncla comunitária, sem diScriminações, e
de de trabalho e de_ organização. "Esse conportanto, verdadeiramente democrática.
texto d_e avaliação dá origem a uma política
É na esteira do racjoncfnio da reflexão que
de ânimo frio dian!e do :'trabalh:;tdor negro".
Ele não é disc.dminado sistematicamente, "-s-e J:i:ustenüi a- reflexão/reflexiva baseada no
VER, JULGAR e, AGIR.'
mas também não é peneirado com isenção.
O fato de se negar simplesmente festejos
Passa, acfuí e ali, ao sabor de injunções oca·
comemorativos dQs_lOO anos da Lei Áurea,
sionais, que dificultam deveras as suas ilusões
não elimina uma das marcas da cultura negra,
e as suas esperanças de "arranjar bons emprc~
qual seja a comunicaÇão através da- dança.
gos".
Vale o JUbi~o pela Abolição, inclusive porque
Torna-se importante refletir sobre o_ racis·
a liberdade foi conquistada com muita luta
mo porque constitui uma questão essencial
à democracia no Brasil, que só terá um povo e garra. Além do mais não se pode negar
o fato da cidadania adquirida a 13 de maio
livre quando resolver a questão racial: o pre...de_ J988, porque o não escravo, é _cidadão.
conceito anti-negro.
São 44% da: população brasileira, conforme o censo de 1980, que vivem na periferia
O PROCEM EM NÚMEROS
das relaçóes na socie_dade, em virtude da coPara as comemorações do centenário da
loração da pele. No Brasil, o ser n_egro é
Abolição da Escarvatura a· PROC:EMjef:iscoriSidefado de caractéres inferiores. E a me·
trou a entrada de 551 projetas procedentes
tade da população ainda apelidada de minode cerca de 120 municípios.
ria- o que é mais grave existindo na condiç-ão
Do volume de projetas recebidos, considede minoria política, econômi~, social.
rando a disponibilidade de recursoS1 apenas
h conveniente mostrar cada vez mais, os 102 foram conteJI)plados com financi<tmento,
dois lados do esquema: o social e o do racistotalizando a cifra de Ncz$ 310.166,34 (tremo. CoiiStiiUíequívoco a:sseve:rar-se sobre a
zentos e dez mil, cento e sessenta e seis cruzadiscriminação do negro apenas do ponto de
dos novos e trinta e quatro centavos).
vista econômica e social. Discrimina-se prinEm consonância- Com ás diretri:ieS do Procipalmente, em razão da raça.
grama Nacional do Centenário da Abolição
Foi considerando todos este:s dados, estuda Escravatura, a ênfase maior foi dada ao
dand_o a realidade do negro brasileiro, que
atendimento de_ projetas emanados de insti·
se pro-curou elaborar uma programação para
tuições da sociedade civil, especialiriente da1988. Programação co_nstituída em razão _da
quelas ligadas diretamente às causas da cultuaudiência aos mais amplos setores da comunira afro-brasileira.
dade negra, para também ouvir não-negros
Assim é que, do total dos recursos colocadispostos a colaborar e ainda consultando órdos à disposição do PROCEM, cerca de Ncz$
gãos instituCionais, como as Universidades,
155.268,00 (cento e cinquenta e cinco mil,
Secretarias Estaduais e Municipais de Cultuduzentos e sessenta e oito cruzados novos)
ra, etc.
foram repassados a essas instituições, o que
Concluiu-se que não é o momento da simrepresenta 50% das disponibilidades finanples comemoração, não é o momento dos
ceiras movimentadas pelo PROCEM no fifestejos, mas o instante da reflexão reJãcionanciamento de projetas.
nada com ã cohtribuição negra ã formação
Importa observar que. quanto às outras deda nacionaliOiOe _brasileira._ Contribuição damandas, a:> instituições federais receberam
da por nossos antepassados, realizada hoje
apenas 15,5%, enquanto os órgãos Estaduais
e que se perpetuará por intermédio das futue Municipais ficaram com 30% e 4,5% dos
ras gerações.
recursos, respectivamente, confOrme Se pode
Revelar à Sociedade Brasileira as marainferir de demonstração a seguir:
vilhas do cinzel de Aleijadinho, os acordes
tn.o.Utti1QÕ.• Priv..t.;: ......... ll'~zS 155.aU,OO (5()!C)
de Pixiaguinha, as composições do Padre Jo- órail<>• F•l!oonJ:• ••••• ,., •••• -••• llcz.S 4B~~t.ii (l5,5:t'J
sé Maurício, as obras de Rebouças, a medi- 6'1:io• E•t.~ ......~-·--···~ 111:-d u.IJ64.,~a CaC1C)
cina de Juliano Moreira, a literatura de _Machado de Assis,_ a _pot!sia_ ~~ __Çru;z _e__ª-º~-~-~
eLiiizú3riúi; i·evdar,-ailida, a luta de Zumbi
Vale_ salient~r que, além dos. projetes fie outros quilombolas, a altivez de Luiza Mananciados, o PROCEM apareceu ainda como
hin, a coragenÍ ae João Cândido, de Pacífico
Licutã, de Eiesbão Dandará e de muitos ou- órgão de apoio institucional em 50 outros e
concedeu apoio técnico e administrativo em
tros heróis da Comunidade Negra Nacional,
cerca de 186 atividades.
constitui um esforço e um compromisso ina4
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)--

RELAÇÃO DE PROJETOS
FINANCIADOS PELO J'ROCEM
1) "O Encontro ·cto Brasil ConSigO Mesmo"
2) Exposição e Livro '"A Mão Afro-Brasileira"
3) SemináriO Interoaciomll sobfe Escravidão: São Paulo, Rio, Porto Alegre, Vitória,
Recife, Niterói, Florianópolis, Curitiba, Belo
Horizonte, Salvador;
- -4) Edição de vinte títulos peta Fundação
Joaquim Nabuco;
5) O CNPq: vinte publicações;
6) Concerto da Abolição: Regéncia do
Maestro Paulo Moura, realizado em Brasnia,
Vitória, Salvador;

7) Seminário "Negritude e Identidade",
Casa Thomas Jefferson; Brasília;
8) Seminário Preservação dos Sítios Históricos - Maceió (SPHAN/Pró-Memória,

UFAL, Governo de Alagoas,
Negros;

Movimento~

9) Visita de Wole Soynka- Prémio Nobel
de Literatura 1986- 1? Africano a receber

tal honraria- BrasOia, Rio de Janeiro, Salvador;
10) Visita do Ballet Nacional de Angola,
com exibições em Brasaia, Río de janeiro,
Salvador, Natal, Maceió e_São Paulo;
11) Visita do Ballet do Senegal, Salvador;
12) A exposição, com peças de Abdias do
Nascimento;
13) A apresentação de 50 ctips na TVE:
com a temática política, economia social e
cultural negra;
14) VIII Encontro de Negros do Norte
Nordeste;
15) O Vídeo "Batuque no Quilombo",
mostrando as manifestações musicais de uma
comunidade negra rural do Município de ltapecumirim, no Maranhão;
16) Exposição -de Artes Plásticas Afro-Americana em Salvador: 115 artistas negros
dos Estados Unidos. Na ocasião realizou-se
a reunião anual da Conferência Nacional de
Artistas, instituição amáicana;
17) Educação Quilombo - Alagoas;
18) Reedição de Obras Literárias sobre a
História do Negro em Alagoas;
19) Catálogo de Livros sobre o Negro Alagoas;
20) Afro Memória - Bahia;
21) Encontro Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasíleiro- BA;
22) O negro nas NotíCias de Jornal-São
Paulo;
23} Em Busca de uma Teoria Específica
para o Negro- São Paulo;
24) Valores da Cultura Afro-Brasileira-

RJ;
25) Abolição nas Satélites - Distrito Federal;
26) Bibiografia do Negro Brasiieiro Distrito Federal;
27) Centenário da Abolição- Rio de janeiro;
28) História Geral do Negro no Brasil ~o de Janeiro;
29) Projeto Zumbi-Distrito Federal;
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65) Programa Comemorativo do Centená30) Co-Edição de Obras Litéra_rias- Disrio da Abolição: O Negro Oiltem·e-Hõje- iio trito Federal;
Brasil~ Río de Janeiro;
31) Exaltação à Negritude- Distrito Fe66) Estudos Fotográficos em Planos e Dederal;
talhes da Obra de António Francisco Lisboa
32) Música de Quilombo - Distrito Fe-Aleijadinho- Rio de Janeiro;
deral;
67) Los Schiavo- Rio de Janeiro;
33) Filme Documentário Intitulado. Abo68) A Ilha/Sizwe está Morto- Rio de Ja~
lição- Rio de Janeiro;
neiro;
34) Cultura c História do Negro do Espí69) Centenário da Abolição da Escravarito Santo;
_tu_ra- Rondônia;
35) IV Semana do -Negro Goriçalense 70) I Ciclo de Debates Sobre AboliÇão e
Rio de Janeiro;
Escravatura - Sergipe;
36) Comemoração do Centenário da Abo·
71) Projeto Zumbi- São Paulo;
lição da Escravatura em Goiás;
72) Formação _de Quadros- São Paulo;
37) Memória e Ampliação do Jornal Ako73) Grupos de reflexao sObre a formação
mabu -Maranhão;
da Identidade do Ne_gro ~São P,aulo;
3.8) Apolo à DifUs30 da Cultura Negra do
74) Cinema e Escravidão - São Paulo;
Maranhão_;
75) Axé- Zuinbi ;_ JüO de Jaileiêo;
39) Co~uJ?-idades Negras dO Maranhão;
76) O Ilê e a Resistên.cia CUltural do Negro
40) Concurso de Monografia SObre o Ne·
nos Cem Anos de Abolição - Bahia;
gro na Literatura Maranhense;
77) Coordenaç-ãO e APOiõ -âãS Aii\..-idades
41) Bibliografiã- Analítica do Negro BraFim·
·
sileiro;
78) Universidade Federal Fluminense 4:2) Festa de N. Sra. do Rosário- Minas
Rio de Janeiro;
Gerais;
79) Abolição Afro-Bahia;
43) H Encontro de Cultura Negra no Sul
80) Bumba~Meu-Boi- Distrito Federal;
de Minas Gerais;
81) Campeonato Estadual de Capoeira44) Encontro da Mulher Negra em UbeRio de Janeiro;
raba -Minas Gerais;82) CUltura e Reforma Agrária=:. Goiás;
't-5) IV Encontro Inter-Estadual da Cons83) Tamborins da Glória- Rio de Janeiciência Negra- M. Gerais;
ro;
46) Centenário da Abolição -Minas Ge84) Encont:i"ós de Mulheres Negras Evan·
rais;
gélicas -Rio de Janeiro;
47) Negras Raízes Mineiras: Os Arturos
85) RecU:per"aÇãO aas Cong:iâas de Ube- Minas Gerais;
raba- Mina_s Gerais;
48) Atividadcs para o Centenário da Abo86) "20 de Nobembro" Dia Nacional da
lição- Pará;
.
Consciência Negra - Alagoas;
49) Arte e Cultura Negra na Paraíba/Mais
87) A Mão Afro-Brasileira nas Artes Plás~
de Cem Anos de Resistência;
ticas em Vfdío Tape X- São Paulo;
50) PrOJeto Intermunicipal do Centenário
88) Cabanagem Identidades e Resistência
do Ano da Abolição -Pernambuco;
- Amazônas;
51) cem anos Depois/Reflexão Através da
89) A presença Negra em Miracema Arte Dança - Pernambuco;
Rio de Janeiro;
52) Memória da Aboliç_ão - Edição de
90) Experiência Piloto de Divulgação CulLivros e Períodos -Pernambuco-;
tural Afro~ Brasileira nas Escolas I e II Graus
53) VI Encontro de Entidades Negras do
-Minas Gerais;
futeCTor do Rio de Janeiro;
91) Festival de Capoeira Novos Baianos
54) Música do Centenário - Rio de Ja-Distrito Federal;
ne(r(i;
92) Projeto Almirante- Rio de Janeiro;
55_) Eventos Musicais _para o Centenário
93) Universidade Federal Ouro Preto (Ca~
-Rio de Janeiro;
poeir_a)- Minas Gerais;
56) Uma trama em preto de branco -Exposição do Marco do Centenário da Abolição
94) Grande Quilo~bo Cahpéu Mangueira
-Rio de Janeiro
- Rio de Janeiro;
57) As COmunidades Negras Rurais do
95) Seminário SObre o Negro e a Questão.
Mu_n_jcfpio do Rio de Janeiro;
do Trabalho -Pará;
58) Feira de Arte e Cultura Negra.- Rio
__ 96) A Presença do Negro no Vídio- Rio
de Janeiro;
de Janeiro;
59) Documentação do Projeto kizomba97) VII Semana Zumbi dos Palmares Rio de Janeiro;
Alagoas;
60) Projeto Kizomba- Rio de Janeiro;
98) Encontro Regional de Congadeiros
- 61) Sortilégio: Mistério Negro de Zumbi
(Divinópoles- Minas Gerais;
Redivivo- Rio de Janeiro;
99) Centenário da Abolição: Atualidade
62) 188S/Hil8: Cem Anos de Abolição de Zumbi - Rio de Janeiro;
Rio de Janeiro;
100) Semiqário Sobre Patrimônio Religlci~--
63) COmemoração do Sesquícentenário dO
so Afro-Brasileiro- Bahia;
Nascimento de André Rebouças - Rio de
Janeiro;
_101) Documentário Sobre a Rebelião de
64) III Enconbro Estadual de Negros no
Escravos liderados por Manoel Congo -Rio
Rio de Janeiro;
de Jane.iro:
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102} Centenário da Abolição- Rio Gran·
de do Sul.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DA FUNDAÇÃO
CULTURAL PALMARES
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1989
RELATÓRIO
Área Fim: Diretoria de Estudos, Pesquisas e
Projetos
A Diretoria compreende a Coordenadoria
de Estímulo à Produção e Dinamização da
Cultura Afro~ Brasileira na Educação, de Difusão e Intercâmbio de Produtos e da Produção Cultural Afro-Brasileira e de Preservação
da Memória Afrá-Brasileira.
No entanto, como houve somente a indicação do Titular, ficando provisóriamente vagas as Coordenadoria, to_dos os projetas encaminhados foram analisados e tiveram seus
pareceres formulados, pelo seu Dirctór e pOr
um técnico.
Para tanto foram criados os seguintes critérios de avaliação:
1. Apoiar propostas que caracterizem a
participação comunitárla-Iia definiÇão dos
propósitos.
2. Garantir através de documentação,
subsídios sobre a trajetórici do negro na História do Brasil.
3. Relevar aspectos conceituais que traduzam a significativa participação do negro
na História do Brasil.

4. Relevar propostas que garantam a defesa de grupos negros quanto a aspectos de
interesse sociais e económicos.
5. Relevar propostas de ação e de apoio
a entidades de defesa de gi'upos ou da cidadanía __negra quanto a aspectos étnico, moral
e sócio-eConómico frente a sociedade braSileira.
6; Promover o intercâmbio de pesquisa·
dore\e produtos culturais com outros países.
7. Apoiar estudos e pesquisas que possam nortear o assentamento das populações
urbanas e rurais.
8. Apoiãr estudo sócio-antropológico
que enfatize os caracteres inter-étnico da população brasileira.
Um total de sessenta e dois (62) projetas
entre lo de julho a 31 de dezembro de 1989,
dezoito_ (18) atenderam a mair parte dos critérios e foram beneficiàáos com recursos financeiros para as suas consecuções.
Há que ainda ressaltar, que os mesmos de·
veriam sofrer um acompanhamento sistemático por parte desta Diretoria, fato não oCorrido, pela falta de recursos humanos, como
foi exposto- acima.
Área Meio; Diretoria de Administração e
Finanças
A Fundação Cultural Palmares, em 1989,
de um orçamento no total de NCz$
2.037.497,00 (dois milhões, trinta e sete mil,
quatrocentos e noventa e sete cruzados), cor··
respondendo apenas a 39,2% da proposta orçamentária elaborada e apr~sentada para

~~--~

!!EU:CÀO n::s a:trll'b.-ros

execução das atividades previstas para o ano
de 1989.
Convém informar que, do total concedido,
cercã ·de 50% referiu-se-à-previSão das-deSpesas com pessoal e encargos.
A drástica redução do orçamento exigiu,
por parte da FCP, uma revisão de seus Pro jetos e Metas, no sentido de_ readaptá-los às
disponibilidades orçamentárias autorizadas.
Assi_m é que, em função do~oucos recursos colocados à disposição da FCP, grande
parte de sua programação ficou prejudicada,
principalmente no que se refere às ações Qr_e·
vistas, Configurando-se a execuÇão orçamentária ~e acordo com demonstrativo em quadro anexo.
A análise do quadro demonstrativo do orçamento indica três pontos que merecem comentários.
_.
O primeiro deles refeie=-Se ao cancelamen·
to de NCz$ 941.904,47 (novecentos e quarenta e hum mil, novecentos e quatro cruzados e quarenta e sete centavos) em Pessoal
e Encargos, cuja justificativa respalda-se no
fato de que a FCP não teve o seu quadro
de pessoal aprovado.
No segundo e terceiro casos (Outi'-cis Se.rvi·
ços e encargos e Despesas de Capital) justifica-se_ pelo não repasse dos recursos financeiros decorrentes de assinatura de convênio,
cujo orçamento incorporado no valor de
NCz$ 257.000,00 (duzentOS e cinquenta e sete
mil cruzados), apenas NCz$154.000,00 (cento.e_cinquenta e quatro mil cruzeiros) foram
efetivamente repassados.
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O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presi·
dente, peço a palavra para encaminhar a vot~ção.

OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador José
IgnáCio Ferreira, como Líder do Governo.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (ES.
Para encaminhar a votação)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tendo em vista este Requerimento n~ 37, do eminente Senador Jamil
Haddad, que solicita a COnvocação da S~ Ministra de Estado da Economia, Zélia CardosO
de Mello, para prestar esclarecimentos ao
Plenário do Senado Federal, quero, nesta
oportunidade, dizer à Casa que S. Ex• quer
comparecer ao Senado Federal, espontaneamente. Eu me pergunto se o fato de existir
uma convocação comprometeria de alguma
forma esse propósito expresso de S. Ex', que
inclusive me pede seja eu dela porta-voz.
Não obstante certas manifestações em con·
trário, todo comportamento do Governo tem
sido um só. Recentemente, inclusive, retirou
duas Medidas Provis6rias que estavam ensejando polémica. Não era assunto pacífico a
injuricidade, a inconstitucionalidade dessas
medidas, mas ensejava polémica e, em favor
da tese da inconstitucionalidade estavam densas correntes do mundo jurldico, do pensamento juríqico brasileiro. Que fez o Gover. no? Respeitando essas vertentes da opinião
jurídica nacional e preocupando-se com o
próprio juramento que o Chefe do Executivo
fez, de defesa da Constituição e das Leis,
o Governo teve o gt!stó de humildade de cortar a polémica ao meio, de não a enfrentar,
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de nao aumentar as suas dimensões, retirando as duas medidas e. embasando-as em formas que não ensejassem controvérsia.
Desta forma. Sr. Presidente, no caso específico da convocação da S~ Ministra, quero
anteclpar-me à pr6p~iã votação âo Senado
Federal, dizendo do propósito de S. Ex:' de
cumparecer ao Senado espontaneamente. A~
disposições jurídicas_ que regram a espécie
permitem uma faixa de movimentação para
a Oi)ortunidade em que S. Ex~ viria. A s~
Ministra, incluslve, estará ausente do Pa(s do
dia 27 de março ao dia 4 de abril. Após essa
data, S. EX" poderá comparecer ~spontanea
mente ao Senado Federal ou a qualquer de
suas ComiSsões. Parece no entanto, que se
trata de convocação pelo Plenário para comparecer a esta Casa e preSfar todos os esclarecimentos sobre fatos determinados, como
manda a Constituição, desbordando ainda so-bfe outros, desde que pertinentes ao Plano
Económico de emergência do Govern.o.
De. maneiras que faço até apelo aO eminente Senador Jamil Haddad, para a retirada
dessa proposta. Se Ex• assim não o fizer, não
vejo diferença entre a vínda espontân~amen
te da _sr~ Ministra a esta Casa e a vinda por
convocação desta Casa. Ê mais um gesto de
respeito do GOverno, do Executivo, ao Parlamento brasileiro. (Muito bem!)
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR.. PRESIDENTE (Antônio l.uiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.

sr.:·-:c·.~:

c

-

O SR. JARBAS PASSARINHO - (PDS
- PA. Para encaminhar a votação) ---sr.
Presidente, Srs. Senadores, ainda há pouco
ouvi o nobre Líder do PMDB dizer que o
Senador Mansueto de Lavor falou pelas Bancadas, uma vez que havia coincidência de
pontos de vista. E uma homenagem inteira·
mente devida ao brilho e ao talento do Senador por Pernambuco. Agora, ouço a explica·
ção do nobre Líder do Governo. Mas, quando o Senador Mansueto de Lavor usou da
palavra, S. Ex~ recomendou que a aprovação
fosse feita em regime de urgência. AsSim entendi, e por duas vezes S. EX' se referiu a
esta palavra "urgência". É do .texto constitucional, do que deriva para o Regimento Interno a presença de Ministro que pode ser também por iniciativa do próprio Ministro. Nesse
caso, então, ele toma a iniciativa de dizer
quando quer vir e para o que quer vir ao
Senado. Em regra, é para tratar de assunto
que esteja tramitando na Casa ou, então, mediante convocação. Se for feita a convocação,
o Ministro tem direito a tfinta dias e não
poderá haver urgência q"ue diffiimiã ·esse pra-

zo.
De modo gue, com a palavra que acaba
.de usar o nobre Líde! José Ignácio Ferreira,
pelo Governo, a aprovação da convocação
daria à Ministra Zélia Cardoso de Mello o
prazo de trinta dias para vir tratar exclusivamente da matéria pertinente à convocação.
A colocação do ilustre Líder do Governo é
que, ao contrário, S. Ex• venha -aqui espontaneamente, para falar amplamente sobre todo
o seu Plano de Economia.

I
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Assim. parece-me que seria prudente que

nós. realmente. aguardássemos a vinda da
Ministra. O que viria ao encontro do que
pleiteia o Senador Mansueto de Lavor. com
maior rapidez ao Senado. ficando como penhor dessa decisão a palavra do Lfder do Governo.

Era apenas o esclarecimento que queria
dar. (Muito bem!)
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente.
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Para encaminhar a votação. Sem revisão

do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores, lamento profundamente - e o Senador
Jarbas Passarinho o sabe - discordar de S.
E:i• Temos um requerimento ariterior - de
iniciativa de um Senhor. Colega nosso - de
acordo com as normas constitucionais e regi·
mentais, que, se aprovado, dá um prazo de
trinta dias à Ministra para, dentro desse pra·
zo. escolher a data que lhe for mais conveniente. Se bem ouvi o líder do Governo.
a MiniSfra estaria práina a vir espontanea.
mente e aqui explicar os assuntos pertinentes
ao pacote econ6mico. o que .está no requeri·
menta do Senador Jamil Haddad. Temos de
evitar - esta não é a intenção· do Senador
Jarbas Passarinho, como também não acre·
tido seja a intenção do Senador José lgnácio
Ferreira - , temos de evitar essa preocupa·
ção. que me parece exagerada, por parte do
ExecutiVo. de não aceitar iniciativas -do Con·
gresso. Só aceita quando a medida vem de
lá.
O Sr. Jarbas Passarinho_, O nobre Sena·
dor me permite um aparte? '

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Quer
sempre antecipar àquilo que o Congresso está
procurando fazer. mas nem sempre dentro
das medidas que o Congresso quer estahe·
lecer.
Com todo o prazer ouço V. Ex·. nobre
Senador.
O Sr. Jarbas Passarinho - Eu também.
quando discordo de V. Ex·. ~ofr() muito. E
é com esse sofrimento que ouso tentar explicar melhor o meu ponto de vista. V. Ex· viu
que aqui foi feita, de início - não sei se
V. Ex· já estava presente- uma intervenção
pelo nobre Senador Leite Chaves~ Ele. sim,
considerava inconveniente o deferimento da
convocação. Depois. o Líder do Governo e
outros Líderes de Partido falaram na necessidade de trazer S. Ex· em regime de urgéncia.
Isso não existe.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex·
tem toda a razão. 'Isso não existe.
O Sr. Jarbas Passarinho - É para isso
que estou chamando a atenção. Como o Líder
do Governo usou a palavra em seguida, dizendo que. ao contrário de se retardar a vinda
da Ministra. porque ela poderia ter trinta dias

para

faz~·lo,

S. Ex• viria já a partir do dia

4 próximo, pensei ser esta sotução melhor.

Qual é a razáo da convocação pelo ilustre
Senador Jamil Haddad? _Que ela viesse perante o Plenárío dar esclarecimentos a respeitO das medidas adotadas pelo Governo, ucom
relação à liquidez dos ativos financeiros. à
nova sistemática de reajuste de preços e salá·
rios e à criação-de impostos sobre saque nas
cadernetas de poupança". Ora, isso. no uni·
verso das medidas económicas tomadas. t
muito-pouco. Já vi várias vezes convocada
a Congresso, desde 1967. quando tive a oportunidade de debater com o entáo jovem. mas
já brilhante Deputado Mário Covas. a politica salarial do Governo que eu _representava.
E era fácil o_ Ministro se poupar. Se o Presi·
dente da Casa realmente for um fiador do
Regimento. não-vai pennitir interpelações fora do elenco do requerimento.
OS!!. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex·
me pemiite um ·contiá:-af>3rte?

O Sr. 'Jarbas Passarinho isso que_ eu queria dizer.

Não. Era só

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não me
lembro se V. Ex· estava presente. mas nor*-almente V. ·Ex· está aqui sempre presente.
raramente está ausente.
- O Sr. Jarb.S-.PaSSarlriho_- Nós somos das
Sextas-feiras_.
OSR.JUTAHY MAGALHÃES- Quando
veio o Ministro Vicente Fiai há, eu havia feifo
um requerimento específlco sobre o problema do setor de energia elétrica, e aqui foram
feitas várias perguntas a respeito do Proál·
cõol. Levantei inclusive a Seguinte questão:
-"Sr. Presidente. se a convocação foi sobre
um determinado assunto, cumo estamos des·
bordando para outro?" E o Presidente respondeu: - "Se o Ministro quer falar sobre
outro assunto, S. Ex• tem-todo o direito".
. E era o Presidenté "'"Nelson CarnêirO. que
Continua P.ré$idente do Senaâo.
O Sr. Jarbas Passarinho --Se V. Ex· me
permite que eU terniiné o ·aparte diria -que
voto pela convocação. e a Ministra pode ante·
éip~r-se.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
..:...... A Mesa e_sclarec_e. que durante o encami·
nhamento o Regimento n.ão permite apartes.
Corno V. Ex• foi nominalmente citado, a_pre·
sidência foi condescendente.
~--o Sr.

Jai-baS Passarinho- Eu estava desatento e achava que o nobre Se.nador Jutahy
Magalhães ~tivesse _di~cutin~o a matéria.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu tam·
bénl imaginava que esUVese·aqui discutindo.

O nobre .Senador Jarbas Passarinho tem
razão: não se pode falar em regime de urgên·
cia._ porque a Ministra tem trinta dias para
esCOlher a data que lhe for mais conveniente.
CaSo S. Ex-.- esteja interessada em vir de imedidato, esconlherá a data mais próxima da
aprovação do requerimentO. Não impede a
Ministra de vir logo. Caso S. Ex· queira falar
além do assunto que está nO requerimento.
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dentro do precedente já estabelecido pelo
Presidente Nelson Carneiro. também poderá
falar.
Poderemos aprovar o requerimento e S.
Ex• virá aqui, democraticamente, dentro das
normas constitucionais e regimentais. pa"i'a
atender à convocação do Senado.
O Sr. JoáoMenezes-Sr. Presidente, peço

a palavra.
OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes. por cinco minutos. para encaminhar a votação.
O SR. JOÃO MENEZES (PDC- PA. Para encaminhar a votação) - Sr. Presidente.
Srs. Senadores, a discussão é simples, porque
o assunto está estabelecido na Constituição.
no art. 50 e seus parágrafos, bem como no
Regimento-Interno. no art. 397 e seguinteS.
A convocação da Ministra de Estado é uma
convocação normal. é uma convocação legal,
contra a qual nada se tem a opor. Apenas
há um fato novo. Houve quase que uma correspondência entre o desejo de a Ministra
Vir prestar esclarecimentos a esta Casa e a
entrada em votação do requerimento do nobre Senador Jamil Haddad.
Tenhõ certeza de que se o Sr. Senador Jamil Haddad estivesse presente. S. Ex• retira·
ria esse documento, porque o que pede se
tornará efetivo em menor prazo: Como está
o requerimento, S. Ex• v·em para falar. exclusivamente. sobre a liquidez dos ativos finaitceiros, a nova -sistemática de reajustes dos
preços e salários e a criação de impostos sobre
as cadernetaS de poupanças·. É só sobre esses
assuntos que ela virá falar. se aprovado este
requerimento. Se S. Ex• vít!f- aqui eSj)Oiltaneamente. a discussão seria ampla, e o Sena·
do satisfaria a sUa Cüriosidade em todos os
pontos desse "pacote"~ dessas medidas econômicas postas em discussão.
Esta é a única diferença. Penso que não
temos qualquer oposição a esse requerimento, mas me parece que o caminho mais certo
ou mais positivo é. realmente.- o compar~
cimento da Mínistr~_~lia Cardos<? d~ ~e_llo,
espOntaneamente.
E como há esse casamento entre o comparecimento espontâneo e o requerimento, pa·
·rece-me que vamos chegar a um termo c_omum. S. EX" virá. talvez antes do prazo de
30 dias que este Regimento lhe oferece.
Poderia S. Ex· vir ·dentro de 30 dias mas.
como já manifestou o eminente Líder. só não
virá entre os dias 27 e 4. Portanto, breve·
mente estará no Plenário do Senado. e discu·
tirá a matéria requerida. Ou. talvez. se S.
Ex• entender, poderá abrir a discus.<;ão- em
outros quadrantes.
_
Nestas condições. não vejo qualquer incon·
gruência eiltre O requerimento e o ped-idO
da Ministra. e apenas um casamento do interesse de vir prestar esclarecimentos ao Co-ngresso Nacional. (Muito bem!)
O SR. MÃRIO COVAS- Sr. Presidente.
peço a palavra para encaminhar a votação.
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OSR. PRESIDENTE (AntôniO Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Covas.
OSR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do ora·
dor.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores, pare·
ce-me que está bastante claro que o requeri·
mento tem todos os requisitos de natureza
legal, constitucional, jurídica, etc . .é até um .
requerimento usual, nesta Casa, a convoca-

ção de um Ministro, sobretudo no instante
em que determinadas medidas são oferecidas
ã Nação, no sentido de prestar esclarecimen·
tos a esta Casa.
A presença da Ministra na televisão e em
outros ambientes de comunicação de massa
tem sido constante, e é natural que S. EX"
venha a esta Casa.
Evidente que, desde logo, ao fazê-lo, o
Senado se baliza pelo seu Regimento Intern9,
pela própria Constituição e, portanto, ao fazer a convocação, sabe que a Ministra pode
marcar, a seu talante, dentro dos próximos
30 dias. Há uma limitaç~o: S. Ex• fica condicionada a marcar, dentro dos 30 dias, e está
convocada pelo Senado a falar sobre esse te·
ma. Por outro lado, sabemos, através do Líder do GovernO, que a Miriisi:ra até gostaria
de vir antes. Ora, o fato de S. Ex' ter que
vir dentro dos _30 dias não a obriga a vir no
trigésimo dia. Convocada pelo _Senado, que
mostra, com isso, que a quer aqui pre.<;ente,
e atendendo à sua vontade as duas coisas
se casam, com S. Ex' marcando a data ama·
nhã e atendida e demanda feita pelo_ Senado
no sentido de_ S. Er aqui estar presente.
Certame-nte, hávfirá difiCuldades: não sa·
hemos se, amanhã, as Medidas serão as mesmas d.e hoje e, talvez, isso seja uma dificuldade para a Ministra. Ontem, oU_vi aqui, coffi
simpatia, a Liderança do Governo defendendo determinadas medidas que, àquela altura,
já constavam na pauta de retirada por parte
do Governo. Tálvez a dificuldade da Ministra
seja saber o que virá defender; de repente,
S. Er_náo...sabe o que ainda estará em vigor
no instante em que vier ao SenadO. Mas nos
parece perfeitamente conveniente se faça.
Ontem, escutei, e não foi a primeira vezjá havia e-scutado o Senador Leite Chaves
fazer referência, da tribuna - que o Con·
gresso se negou a receber o Presidente da
República, no dia seguinte à sua posse, para
que viesse fazer, no Congresso Nacional, a
leitura das Medidas. Quero diz:er a V. EX'
que eu, pessoalmente, sempre entendi que
o Congresso deveria ter recebido o Presidente da República naquele dia, para ouvir, de
S. Ex~, o relato s_o_bre as Medidas. Penso que
um bom lugar para se di~cutir com o Presidente da República é, exatamente, dentro
do Congresso Nacional: valoriza o Congresso, aproxima o Presidente da República da
valorização do Congresso. Enfim, entendo
que se devia ter feito isso.
Veja V. EX": o Presidente da República,
naquele dia, leria Medidas até então inteiramente desconhecidas pelo Congresso. E nós
teríamos simplesinente que escutar, até porque não poderíamos discutir alguma coisa de

que_estáyamos torpando coohecímento exatamene naquel_e momento. Hoje, não! Hoje,
as Medidas já têm - as que sobreviveram
até agora - certa maturidade, já viveram
por mãis de umã semana. Dessa forma,- as
dúvidas que tiveram que surgir e que devem
ser discutidas já somaram ao conhecimento
de cada um de nós.
Nãda mais lógico, neste -tnstante,_ uma possibilidade,-inclusive, da discussão, não apenas da aUd-iência, não apenãs ouvindo a leitura das Medidas, mas com a possibilidade de,
amadurecendo-as, poder discuti-las. Cabe,
sem dúvidã alguma, a convocação da Ministra. Acho que S. EX~ nos dará os subsídios
necessários, certamente, para eliminar todas
as nossas dúvidas -para aqueles que as possuem. E, quem sabe, a segurança até de que
essas são as Medidas definitivas, de que não
se pretende retirar ou trazer novas, mo_difi~r
as existentes, ficando a discrição do Congresso Nacional, que é a Casa habilitada para
fazê-lo, deixá-las como estão ou modificá-la&,
s-eglTildo o seu talante a sua própria vocação
de legislar.
Penso que não há qualquer contradição entre uma coisa e outra- uma coisa é o Senado
dizer: ··convocamo5m Ministra para discutir:
tais temas". Evidentemente, ao fazê-lo, ao
aprovar isso, estamos, desde logo, reconhecendo que a Ministra tem 30 dias para marcar
a data. Por outro lado, não há nenhum mal
a Ministra, querendo vir antes, tal qual nos
diz o Líder do GoVerno, aproveitar essa convocação e vir amanhã a este Senado, não
há nehum inconveniente que o faça. O Senado terá atingido o seu objetivo, convocando,.
e·a Ministra tei-á ãfingido o seu objetivo antecipando-se na vinda. E como S. Er quer vir,
certamente para trazer amplos esclarecimentos, não vejo por que vá limitar o tema apenas
àquelas três questões que são bastante amplas
e que estão constantes na convocação.
Portanto, Sr. Presidente, desconhecer ou
deixar de votar a convocação parece-me desnecessário. Penso que a convocação deve ser
feita~ POrcii.itü) lado, temos a inteira certeza
de que a Liderança do Governo, que é tão
GoVCriio cori10 o Parlamento, será intermediária necessária, conveniente e habilitada
para trazer a Ministra amanhã, depois de
amanhã, aqui, antes mesmo de as comissões
darem seus pareceres. Sou parte de duas ou
três Comissões e, certamente, ficaria profundamente enriquecido por poder ouvir a Ministr-a dissecar alguns dos aspectos sobre os
quais me pairam algumas pequeníssimas dú~
Vidas, a respeito deste pacote. C~rtamente,
alguriS--dOSõUtrOs Srs. Senadores terão também algumas dúvidas e não reçeio dizer que
a Ministra as sanará todas e, portanto, em
benefício do Governo, isso se fará.
De form~_que, parece-me, devemos apro·
var e não esperar do Sr. Líde~ _qo Governo
que promova as instâncis necessárias- para
que, tão logo, amanhã ou depois de amanhã
a.Ministra possa estar_ aqui, oferecendo as
luzes que, certamente, poderá oferecer a esta
Casa. (Muito bem!)
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O Sr. l<'ernando Henrique Cardoso - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Antônio LuizMaya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fernaitdo Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·

·so (PSDB -SP. Para encaminhar a votação.

Sem revisão do oradorJ - Sr. Presidente,
serei brevíssimo.
_A matéria e_stá mais_ do que discutida e
creio que há convergência. De modo que proponho que V. Ex~. coloque em votação e, CO·
mo Líder 00 PSDB, votarei a favor do reque·
cimento.

O Sr. Gerson Camata --Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-.:.:..ConCedo a palavra ao nobre Senador Gerson Camata.
OSR.GERSONCAMATA(PMDB-ES.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, parece-me que,
aqui, há uma discussão entre o fim e o meio.
O que é que o Senado Federal deseja? A
finalidade, o objetivã do _Congresso é obter
informações sobre as Medidas Provisórias
adotadas na economia e, para isso, convoca
a Sr': Ministra da- Ecónomia para responder
apenas sobre três itens dessas Medidas.
Estava eu em plenário no dia em que foi
feita a convocação pelo ilustre Senador Jamil
Haddad; foi logo no dia posterior ao anúncio
das Medidas, e os três itens que S. Ex• coloca
para âiscussão, ou perguntas à S~ Miriistra,
são assuntos que já foram exaustivamente levados, pela televisão, a toda a opinião pública
brasileira.
Vimos a Ministra e·ncerrar pfogramas em
canais de televisão às 2 horas da manhã e,
logo depois, ãs 7, já estava em outro canal
de televisão. Não fosse S. Ex~ tão simpática
e didática em suas_ exposições, poderíamos
dizer que foi à exaustão a quantidade de in·
formações que prestou ã opinião pública brasileira.
As informações que nos pareciam importantes e necessárias à decisão do Senado Federal, e que constam do requerimento do Senador Jamil Haddad, naquele segundo dia
após a publicação do .. Plano'_', são, hoje, in·
formações colriqueiias que estão em todos
os jornais, revistas semanais e na televisão;
todos o~ Srs. Seriadores já as captaram da
imprensa. Agora, discute~se aqui, e não en·
tendo nem tanto a razão da discussão.
A Ministra se oferece para vir fora das limitações impostas pelo requerimento do ilustre
Senador Jamil Haddad e fora das limitações
de tempo de um requerimento protocolado
ou aprovado pelo Congresso; quer dizer,_ fornecer infoim~ções ate- mais -amplas, esclare~
cer dúvidas que possam ter aparecido depois
daquele momento em que o Senador Jamil
Haddad fez o requerimento, momento esse
em que S. Ex• julgava ser importante o esclarecimento somente daqueles três pontos.
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Ora, se a Ministra se oferece para vir, é
muito mais cOrtês que o Senado, que o Poder
Legislativo ao invés da convocação, aceite
o oferecimento mais amplo e aberto e, aí,
se atende mais àquilo que o Senado deseja:
informar~se sobre as Medidas Provisórias que
serão votadas na semana que vem.

S. Ex• virá no dia 4; no dia 4 ou 5, começam
as 'lotações nas Comissões Provisórias, e as
perguntas vão poder abranger todas as variá-

veis do Pacote, o_ Senado vai ficar melhor
informado, vai poder melhor decidir sobre
as Medidas nas, Comissões Provisórias e no

Plenário; e,· ainda mais, vai mostrar que é,
como sempre fOi, a Casa da cortesia, da boa
convivência, do bom relacionamento.

Acredito que se o objetivo do Senado é
exatamen.te aparelharRse melhor. instruir-se
melhor, para decidir melhor, a hipótese do
oferecimento Spõnte ·sua da Ministra, de vir
até aqui, se _enquadra melhor do que a convocação feita pelo Senador Jamil Haddad, com
a melhor das intenções, mas que, quando foi
feita, agrangiã.' àpenas umãTanelinha do Plano , porque o debate não se havia ainda alar. gado a todos os detalhes, através da opinião
pública e dos meios de comunicação.
Era esta a ponderação-que eu queria fazer,
porque o que interessa é o fim. E o meio
melhor para se atingir aquele fim é aceitaÇão
do ofereciinento -voluntário· da SJ:"!' Ministra,
.de vir até o Senado Federal.
Muito· obrigado, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a vo·
tação.
O SR. PRESIDENTE (António LuizMaya)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho. S. Ex~ tem 5 mínu-tos.
O SR. CID SABÓIA DE.CARVALHO

(PMDB -CE. Para encamli:tbar a yotação.}
-Sr. Presidente, Srs. Seriádores; acho que
há um detalhe importante em tudo isso e que
deve sensibilizar o Senado Federal! é que
aprovando o reqllitrimento do Senador Jamil
Haddad, está demonstrada a responsitbilidaR
de do Senado, o interesse desta Casa em ccr7
nhecer mais minudentemente o pensamentu
do novo Governo, na-área'de et:onomiã, ag:o~
ra que há um Ministério de grandes proporR
ções a atuar nesse setor.
Sr. Presidentee Srs. senadores, também
quero ressaltar que uma das mágoas iniciais
do Presidente Fernando Collor de Mello foi
o modo como tão mal se explicou esse Plano;
o aspecto de comunicação com a sociedade
foi exatamente o' mais falho.
Nunca se explicou tão mal algo, neste País,
como se disse deste Plano nos órgãos de comunicação, gerando verdadeiro pânico nacional, quando sentimos que os próprios debatedores da televisão, os homens-âncora, os
experts de economia estão às tontas e fazendo
afirmações as mais desentendidas pela população. Houve inclusive, a informação da Rede
Globo de televisão-de que, daqui para a frente, de todo depósito gue se fizesse, só se reti·

"fadam 30 nili crUzeiros. Isso foi Um pãriico,
mas foi dito claramente através dessa Rede.
A própria ministra, depois, em declaração
à imprensa,lamentou que tão mal se dissesse
das Medidas Provisórias que estavam sendo
publicadas, dadas ao conhecimento da socie·
dade.
Por isso, reitero a posição do PMD B: vamós vOtai o" reqUerimento do senador Jarnil
Haddad com a certeza de que dignifica o Senado Federal porque define o interesse desta
Casa, mais- Unla vez, em te.n1a tão importante;
segundo, porque daremos à Sra. Ministra
uma honra muito grande de falar na maior
tribuna do país, diante das câmaras de televi·
são paTa consertar deslizes porventura cometidos,
Se as coisas nãO-se inverterem mais ainda,
tenho a impressão de que a tribuna do Senado
cr mais ímportante do que o microfone do
órgão de comunicação.
E o pens-amento do PMDB, ratificimdo as
posições dos Senadores Mansueto de Lavor
e Ronan Tito. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (António Luíz Maya)
-Vamos passar à votação do requerimento.
O Sr. MaDSueto de Lavor- sf. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.

Março de 1990

211, inCiSo VI, entre as proposições, estão
as emendas. Por sua vez, no seu- art. 230,
entre os casos d~ não admissão de emendas,
não está a proibição de emendas a requerimentos. Por outro fado, como não há discussão de requerimentos, ao nosso ver eles só
podem ser emendados na votação. Portanto,
o argumento de V. Ex~ de que se terra de
enviar a emenda ao requerimento por ocasião
da discussão, não prevalece, porque, na hipó·
tese, trata-se apenas-de votação.
Então, solicitõ que V. Ex' mande proceder
à leitura da emenda, que visa, tão-somente,
alterar a redação do requerimento, para atender ao Plenário do Senado. O que se objetiva
na emenda é que, ao invés de a Sra. Ministra
vir ao plenário desta Casa para falar apenas
a respeito dos três pontos sugeridos pelo Senador Jamil Haddad, S. Ex~ compareça na
data que for aprazada dentro de trinta dias,
para expor e debater todas as Medidas Provisórias que compõem o Plano de EStabílização
Econômica.
O Sr. José lgnâcio Ferreira -Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

-Concedo a palavra ao nobre Senador José
lgnácio Ferreira.
O SR. JOSÊ IGNÁCIO FERREIRA (ES_

Senador, a Presidência esclarece
a V. Ex' que, realmente, foi encaminhada
à Mesa proposta de emenda feita, inicialmente, ao requerimento, porém, ele já se encontrava na fase de votação. Segundo a Assessoria Jurídica, as emendas teriam que ser
apresentadas na fase de discussão, razão pela
qual não fizemos alusão, esperando que algum dos Srs. Senadores fizessem, exatamen·
te, a reclamação para discussão em Plenário.
O_ nobre Senador Humberto Lucena foi quem
fez a proposta de emenda.

Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, em que pese o enorme respeito que
tenho, aliás, como a todos Senadores desta
Casa, em especial pelo eminente "Senador
Humberto-Lucena, ex-Presidente desta Casa
seguramente um regirilentalista de escol,
emenda, data venia, só tem momento de
apresentação quando existe uma discussão.
As emendas, evidentemente, pressupõem
uma discussão, ou seja. o momento de apresentação da emenda é a etapa da discussão.
Ora, estamos examinando agora o Requerimento de n;- 37, de autoria do eminente Sena.
dor Jamil Haddad. Portanto, nenhum de nós
que falou aqui discutiu o requerimentO, apenas encaminhamos a votação. De maneíia
que não exíst_e momento procedimental para
a apresentação de emendas, não existe o momento no processo_ de tramitação desse requerimento para a apresentação de emendas.
Portanto, em síntese, Sr. Presidente, não cabe emenda ao requerimento, porque esta s6
existe na fase de discussão e não estamos
discutindo o requerimento, mas simplesrD.ente encaminhando a votação. De maneira, Sr.
Presidente, que, data venia do entendimento
contrário do eminente Senador Humberto
Lucena, peço a-V. Ex~ qui milntenha stia
decisão.

O Sr. Hiiiitlierto Lucena -Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB

.-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.}
---:-:-Sr. Presidente, há, na mesa, uma emenda
do nobre Senador Humberto Lucena; visan·
do - como é desejo expresso por d~':"ersos
eminentes Senadores- ampliar o objeto do
requerlmelito-. GOstaria,· eótão qUe V. Ex•
procedesse, com relação a essa emenda, ao
tratamento devido pelo Regimento, porque
ela atende, inclusive, a um anseio do Plenário, isto é, que se amplie o objetivo da vinda
da Sra. Ministra aqui, no sentido de que se
discutam todos os aspectos, não apenas ai·
guns, do plano económicO.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
~Nobre

O SR. PRESIDO:NTE (António Luiz Maya)

-

Concedo a palavra ao nobre Senador
~umberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)

-Tem a palavra V. Ex•
O SR. JARDAS PAs'SARINHO (PDS -

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-

PB. Para uma questão de ordem.} -Sr. Pre·
sidente, pelo Regimento Interno, no seu art.

PA. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores, hoje estamos aqÓi pe~
díodo desculpas por discordarmos uns dos

i
'
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outros. como 'disse ainda há pouco o nobre
Senador Jutahy Magalhães. ~enho a_ impressão de que o Regimento é muito claro. A
emenda teria que ser apresentada antes da
leitura da matéria e~_ si. para poder ser encaminhad;:~. para discussão.
RCquerimento em que não há discussão
e não tendo sido apresentada emenda antes,
é evidente que ela não poderia ser apre~n

tada agora. extemporânea. Este é. lastima·
velmente para mim, um ponto de vista que
confli~a com a apreciação dá emenda apre~
sentada agora. Creio que foi apresentada fora
de tempo. E caracteriza mais do que eu disse
ainda há pouco. A vinda voluntária. que per·
mi te um elenco de matérias mais amplo para
ser discutido. seria melhor do que a própria
convocação, porque a convocação limita os
fatos, limiEa dentro daquilo que a Ministra
deveria responder. Naturalmente. prevendo
if>tO. é que ·o nobre Senador Humberto Lucena pretendeu ampliar o elenco. A mim me
parece,_ entretanto. que já o faz de maneira
extemporânea.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presi·
dente. inConforffiado com a decisão de V.
Ex.• qUe. dalS venfa, não se compadece com
o Regimento. que. em nenhum dispositivo,
proíbe a apresentação de emenda a requeri·
menta. salvo prova em contrário. recorro da
decisão e solicito a V. Ex.· peça a audiência
à Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania. poi~ go~taria que este Órgão Técnico
desse uma palavra final sobre a nossa controvérsia.
-

o SR. PRESIDENTE (AntôniOCLuiz Maya)
-Será atendida a solicitação de V. Ex'
À Comissáo de Constituição. Jm;tiça e Cidadania. para se pronunciar com referência
a emenda pro~ta.
_Sobrestada. portanto. a votação da matéria
até que ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, o meu recurso -é sobre a decisãQ de
V. Ex•_soOre a q_uestão de Ordem_ que levantei.
V. Ex• agora deve· proceder à_ votação do rc·
querimento.

O Sr. Julahy MagaJtUies- Sr. Presidente:.
peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-O art. 40S do Regimento Interno reza:

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutn·
hy Magalhães).

"Havendo rCcurso para o Plenário. sobre decisão da Mesa em questão de or·
dem, é ){cito ao Presidente solicitar a
audiência da Com1ss.clo -de -Constituição.
-~JUstiça e Cidadania sobre a matéria,
quando se tratar de interpretação de texto constitucional.
§ 1" Solicitada a audiência. fica so·
brestada· a decisão."

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)·--Sr. Pre_sidenre. Srs, Senadore!'. estamos aqui discutindo a respeito de
poder ou não poder fazer emendas. O Regimento Interno não permite. também não
proíbe, mas sugeriria ao senador Humberto
Lucena que retirasse a proposta para que pos·
samos votar o requerimento.
Se a Ministra quiser dar uma explicação
global ao questionamento. ela() dará. porque
a decisão anterior do Presidente já permite
que se fale fora de convocaçáo estrita.
Então. Sr. Presidente. poderíamof> votar
(l requerimento. e na hora cm que a Ministra
vier. eu mesmo, quando for perguntar. faço
as perguntas dentro do requerimento e no
final digo: "a e!iota pergunta a S~nhora responde se quiser ou não''. Então. fa.z-!'>e a pergunta
e se S. Ex• não quiser responder. paciência.
O SR. PRESIDENTE -(Ailtõllio Luii Maya)
- Houve uma solicitação do nobre Senador
Jutahy Magalháe!O ao proponente da emenda.
Sobre questão de ordem temos o Capflulo
II do Regimento Interno- Da Apre!ientação
das Propo!ôições -que reza:
Art. 235_~- A apresentação de profXl~içào.será

feita:

-

- ·

III -em plenário, nM !'>eguintes ca·
-sos:1 -emenda à matéria a ser votada
nessa fase da sessão;"
Estamos com essa deliberação regimental.
de emenda â maréria a ser vorada nesta fase
da se~~ão. SCria na Hora do Expediente.
Portanto. cabe ao nobre proponente ou re·
correr ao Plenário ou. então. audiência aComissão de Constituição, Justiça c Cidadania.

O Sr. J~ lgnádo Ferreira - Sr. Presi·
dente, peço a pãlavra pela ordem.
~ O SR. HUMBERTO LUCENA defn. Sr. Prel'idente.

Pela or·

OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
_.;Tem a palavra o nobre Senador Humberto
Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presi·
dente, fica sobrestada a decisão sobre a questão de ordem. Mas isso' não se aplica ao requerimento. que continua em_vo_t~)_ã~. O que
V. Ex~vai envi<ir à Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania é o meu recun;o sobre
a decisão de V. EX• quanto à questão de ordem.
-

OSR. PRESIDENTE(Antônio Luiz Maya)
C~mcedo a palavra a·o nobre Senador José

l~nácio Fer~eir~:

O SR. JÓSÉ IGNÁCIO FERREIRA (ES.
PeJa ordem.)- Sr. Presidente, sem querer
dialogar com V. Ex•, e. acredito, até respaldando a sua posição. eu. pessoalmente. vim
a. e!".ta tribuna e disse do propósito de S. Ex·
a- Ministra da Ecoi1oiriia de vir aqui espont<l·
neamente. Cheguei ao ponto de pedir ao em inente Senador Jamil fiaddad. que não se encontrava presente no plenário. não sei se já
chegou. para que retirasse o requerimento.
se fosse o caso. Mas. depois, eu mesmo consi·
derei que era mais uma evidêncía do respeito
que se- tem por esta Casa. pelo Congresso
brasileiro. que esta Casa convocasse. Nada
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humilha._ nada degrada. nada diminui a figura
eminente da Ministra da Economia ser con~
vocada pelo Senado Federal_ a comparecer
aqui. Agora, o que quero deixar claro, St.
Presidente. é que no momento em que houve
um recurso de uma decisão de V. Ex.•. que
ímpediu que se acrescesse ao fato determi~
nado algo mais. quer dizer. V. Ex• ao decidir,
fmpediu que a achega que pretendia o emi·
nente SenaPor_Humberto Lucena fosse acres·
cida ao assunto básico que era o objeto do
requerimento.
Ora. se o requerimento pude~se ser votado
ag-ora. St. P'resídente e Srs. Senadores. _o que
aconteceria? Seria votado agOra. determina·
va-se o assunto agora e depois a COmissão
de Constituiçâá. Justiç'a e Cidadania diria que
_:--:-_imaginemos o que eu não posso admitir.
mas argumentando pelo absurdo- o assunto
objeto da convocação pudesse ser ampliado.
Então, seni votação do Plenário. o fato. objeto da discussão aqui, seria ampliado. Isso con·
trariaria froritalinente a Constitufçâo Federal. que _exige que o Plenário da Çasa se mani·
feste sobre Oobjeto da convocação. E o qUe
é importante. Sr. Presidente, é que es.<;a dis·
cussáo, essa filigrana jurídica que se coloca
aqui. inclusive lamentavelmente o requeri·
mento do eminente Senador Humberto Lucena, essa~ coisas todas são absolutamente desnecessáriaS.· PorqUe, nO meu entendimento.
na República as coisas tém que ser transparentes.
A Sr' Ministra da Economia quer Vi{ 3qui.
e virá. Deixei claro. agora respOndo ao eminente Senador Mário Covas. que S. Ex• apenas ponderou que estaria afastada do País
do dia 29 ao dia 4. S. Ex• não poderia estar
aqui nesses dias. mas virá até, e agora diante
da decisão de V. Ex•. sem a convocação. Ima·
gino que sim. Pediu-me ainda que transmi·
tisse isso ã Casa e cu o fiz. E. se fosse convocada. em nada S. Ex• se diminuiria. Mas.
agora. o que _não podeinos é cometer uma
flagrante inconstitucionalidade acrescendo o
assunlO a destempo. quando nern mesmo esse
acréscimo é ihdesejado. Poder-se-á fazer no
futuro. e. certª-mente, virão perguntas que
ampliem o objeto da convocação. mas V. EX'
já decidiu e o assunto está encerrado.

e

O Sr. Humberto _Lucena-:- Pe_ço a palavra
pela ordem. Sr. Presidente.
OSR. PRESIDENTE (António LuizMaya)
- Com_ a palavra. o nobre Senador Humberto Luceria.
~O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB BA. Pela ordem.)- Sr. Presidente, embora
não concorde com as palavras do nobre Uder
do Governo. a fim de não prejudicar a vota·
ção da matéria. retiro o recurso sobre a questão de ordem. para que se vote o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
- A Presidência agradece a V. Ex• a retirada
do recurso. _Colocamos. então, em votação
o requerimento.

O Sr. José lgnádo Ferreira - Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Tem a palavra o nobre Senador.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (ES.
Pela ordem. Sem revisão _do orador.)- Sr.
Presidente, V. Er- já tem uma_decisão toma~
da, pedi a palavra já com o assunto sepultado,
pois temos regras nesta Casa.
Peço a V. Ex•, Sr. Presidente, não coloque
este assunto como polêmico, porqUe _ele co_meçou e deve transitar com a maior tranqüilidade.
A Ministra de Estado deseja comparecer
aqui. V._ Ex• tornou uma decisão em função
da impertinênci-a, respCitosamente, ...

O Sf. Humberto Lucena (fora do microfone)- Não apoiado!
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -

...

do requerimento, não de V. Ex\ eniínente
Senador Humberto Lucena, mas do descabintento, da impossibilidade de ele se adequar
ao RegimeiitO. V. Ex~, Sr. Presidente, tomou
uma deciSão. E, apenas, como este assunto
vai ser deslindado de qualquer modo, a ques·
tão está sepultada, ao que parece, em homenagem até à alta responsabilidade e dignidade
de que V. Ex~ se encontra inve-stido.
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Nobre Líder, a Presidência esclarece que
havia entendido que S. Ex~ o nobre Senador
Humberto Lucena havia recorrído da Presidência da Mesa para o Plenário, e iríamos
colocar exatamente ao PlenáiiO a questão de
ordem apresentada por S. E~ para que este
se manifestasse~ Uma vez que S. Ex~ a retirou,
está definitivamente resolvido. A -queStão
não tem mais sentido, não tem mais razão
de ser, razão pela qual coloca em votação
· o requerimento.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência tomará as providências necessárias para a convocação tl_a Sr" Ministra
de Estado da Economia, Prof. Zélia Cardoso
de Mello.
O Sr. José Ignáclo Ferreira - Sr. Pi'esi·
dente, peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Antônío LuizMaya)
-Concedo a palaVra ao nobre :s.enador Jos.e
lgnácio Ferreira. -- -------- -- -- -0 SR. JOSÉ IGNÁCJO FERREIRA
(ES- Pela ordem) Sr. Presidente,
Srs~ Senadores, foi feita a cónvocaç"ão~ A esta
altura, a meu ver, superam-se esses entendi·
mentos até ao arrepio da Constituição_e do
Regimento, porque me parecia que V. Ex•
já tinha efetiVamente_ tomado uma decisão.
No entanto, não discuto com a Mesa. Foi
feito o que se pretendia. Realmente, a Sr"
Ministra comparecerá aqui, como era do seu
desejo, convocil.da pelo Congresso Nacional,
embora desejasse fazê-lo espontaneamente.
De maneira que o se-nado Federar; que a
.convocou, apenas se vê limitado a essas disposições de natureza constitucional, o que
é extremamente lamentável. Embora o dese-

jo da$[') Ministra fosse apresetltãr-se perante
esta Casa Cõín a condição de ampla liberdade
de manifesta-çã-o--e-não cingida a esses aspectos constitucionais a que S. Ex~ própria, sem
dúvida, agora, ver-se~á obrigada a acatar.

OSR. PRESIDENTE (António Luiz Mayaj_
-Encerrada a Ordem do Dia.

O Sr. JOS~ Ignáclo Ferreira - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
- Conéedo a palavra ao nobre Senador José
Ignácio Ferreira.
-

~- -~~o SR. TOSÉ IGNACIO FERREIRA
PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN~TREGUE A REVISA O DO ORADOR,
SERA PUBLICADO POSTE·
RIORMENTE.
- OSR.PRESIDENTE{AntónioLuizMaya)
-Concedo a palavra ao nobre ~enador Marco. Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o co_mbate à sonegação
e â evasão fiscais é o melbor _caminho para
aumentar as receitas públicas _e equilibrar o
déficít Ofçainentário, apontado como a principal causa dos problemas eco-nómicos brasi·
leiros na presente conjuntura.
Não há dados para quantificar o volume
dos recursos devidos e não pagos à União,
.aos Estados e aos Municípios. A imprensa
sempre usa superlativos ou arrisca índices acima de 40% quando se refere, por exemplo,
à e-conomia invisível ou marginal.
A aceitarmos este parâmetro, podemos deduzir que perto da metade da produção nacional é garada e consumida sem o pagamento
de impostos, do mesmo modo que um corresJ
pendente percentual de trabalhadores ativos
está à margem das obrigações e dos benefícios
trabalhistas e previdenciários.
Para compensar essa elevada evasão fiscal,
a sociedade brasileira vem sendo sacrificada
por uma carga tributária, especialmente com
os impostos indiretos, que são transferidos
integralmente aos preços, ac-eJerando o ritmo
inflacionário e a presS-ão por maioies salários,
na medida _em que o gravame incide fortemente sobre os bens e serviços de primeira
necessidade_
Neste sentido, a Federa.Çãô Nacional de
Sindicatos e Associações de F"tscais de Tributos Estaduais, em aprofundado estudo sobre
a questão, aponta como as principaiS -cãusas
das distorções, diagnosticadas como a "sonegação e evasão fiscais, a corrupção tributária
e a prática da pouco transparente e_ marginal
aplicação dos_ recursos do Tesouro", a existênciã de uma legislação imperfeita e anacrónica, burocratizante_ e permeável às várias
formas de fraude e burla".
A FAFITE, que congrega em seus quadros
38 enti9ac;l~_s_representativas da classe de fiscais de tributos estaduais, abrangendo cerca
de 40 mil funcionários em todo o País, reuniu-Se nós dias 6 e 7 deste_mês em Brasflia,
tendo apresentado como resultado de seus
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estudos um elenco de medidas de caráter político-tributárias, aplicáveis à administração fá·zendária dos Estados e do DistritO Federal,
e, por extensão, ·em parte, taihOém à UniãO
e aos Municípios.
_
No estudo da FAFITE está clara a ênfase
dada à necessidade da erradicação da situação de impUnidade, considerada endêmica.
O elevado e crescente débito fiscal, sem a
mínima possibilidade de cobrança· pela via
amigáVel ou-mesmo)Udiciã:r;evfdencia a clara
sitUação de impuriidade, induzindo ao não
pagarilen-to, ao mesmo tempo em que contribui para a formaÇão de novos sonegadores
e a conseqüente elevação dos créditos tributários, com a perda de receitas públicas. h evidente que a possibilidade real de punir exerceria uma fõrfe coerção sobre os contribuintes e ini_biria os sonegadores do futurõ.
Considero muito oportunas as observaçõ.es
e trago ao conhecimento desta Casa memorial que a F APITE por intermédio do seu
Presidente Petrónio" Omar Qtiii'iito TaVares,
entregou ao Presidente Collor no dj<i 8 de
març0
Eis o memorial:
Excelentíssimo Seilhor Presidente da
República Federativa do Brasil, Dr. Fernando CoUor de Mello
A Federação Nacional de Sindicatos
e Associações de Fiscais de Tributos ES:
taduais- FAFITE, fundada em 6-9-79,
que congrega em seus quadros 38 entidades representativas da classe_ de fiscais
de tribqtos estaduais, abrangendo cerca
de 40.000 funcionários fiscais em todo o país, neste momento em que a sociedade brasileira reclama por profundas
mudanças na vida nacional, diante da
criSe generalizada poic.Jue possa a nação,
está consciente de poder representar papel construtor no contexto do governo
de Vossa Excelência. Assim, aproveitO
esta oportunidade para levar ao Vosso
conhecimento as proposições aprovadas
nas reuniões plenárias do se,u Conselho
Deliberativo, realizadas em Brasília-DF,
nos dias 7 ·e 8 de março corrente, sob
a fOrma de recomendações de medidas
de caráter político-tributário aplicáveis
à administração fazC:ndâri3. dos estados
e DiStP.to Federal, com o ob_jetivo de
combater a sonegação fiscal, a corrupção
tributária" e a prática da pouco transparente e marginal aplicação dos recursos
do Tesouro.
1. A CREDIBILIDADE NA ADMINISTRAÇÃD DA RECEITA PÚBLICA.
Hoje a sociedade brasileira está sendo
sacrificada por uma carga tribu~áda excessiva, no que tange aos impoStüs Tridi~
retas, que incidem, inclusive, sobre bens
e serviços de primeira necessidade.
O -impostO pago pelo cidadão brasileiro em grande parte, não é recolhido
ao erário, localizando-se as causas da
evasão tanto na estrutura do fiSCo, que
não tem, nos últimos anos, merecido do
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Poder Público o apoid e 6 estímulo ne-

cessários, quanto na legislação, imper·
feita e anac!óiiic"ã, burocratizante e permeável às várias formas de fraude e burla.
A fração do imposto recolhido ao Estado sofre grandes distorcões em sua
aplicação, pelo mesmo poder público,
servindo para cobertura dos rombos das
estatais ou ~esperdiçando-se na má gestão administrativa.
Esse quadro mais do que triste, por·
que absurdo e insustentável, precisa,
.com urgência, ser·revertido, através da
aplicação de modo consciente, mas enér·
gico, de um choque de credibilidade noj
setor público.
2. PROFILAXIA E PREVENÇÃO,
À SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Os objetivos programáticos_d~ FAFl
TE nã se situam apenas ao nívd da sim·
pies punição aos sonegadores, m?S localiza-se, também~ na coerção que essas
possibilidades reais de punir exercerão
sobre os presentes e os futuros sonegadores. intenta-se a erradicação da situação de impunidade, hOje endémica, pelo
exemplo da punibilidade, da maneira
que, ao lado da formação do contribuinte exempl'ar, iniba-se o sonegador do futuro.
Por outro lado, sabemoS que o débito
fiscal elevado e crescente, sem mínima
possibilidade de cobrança --..:. p_ela via
amigável ou judicial- constitui uma clara situação de impunidade que opera no
sentido, pedagogicamente, induzir aQ
não pagamento dos tributos. Isto contribui para a formação de novos sonegadores e elevação dos créditos tributários
constitu(dos, incobráveis. Medidas devem ser adotadas de modo a que essa
perversa corrente seja interrompida:
a) indisponibilidade de bens
Ampliação aos estados e Munidpios
da medida e ser proposta de "indisponibilidade de bens" aplicada a contribuintes sonegadores ou com dfvidas fiscais
elevadas e insolúveis. A medida permitirá uma quebfa da impunidade constitufda em tradiçáQ para os contribuintes
que, regularmente, lesam o EráriO. ·
Observe-se, também, que, no!ãmbito
dos Estados a utilização desse instituto
visa obter ou ajudar a obtenção dos mesmos efeitos perseguidos pelo Governo
Federal, ou seja, diminuição do deficit
via aumento da receita, desde que o incremento da arrecadação dos Estados
implicará numa redução da dependência
de recursos federais, reduzindo-se a necessidade de transferências por parte da
União.
b) delegacias de crime de sonegação
Criação de Delegacias de crimes Tributários nos Estados, com a competên~
cia para, no caso de crime de _sónegação
ou fraude fiscal, realização de ffiquéritos
policiais e encãminhamento dos preces--

sos à Justiça. Comum; para denUncia e
pronúncia dos acusados.
Complementarmente, sugere-se q_ue
se organizem, nos Estados, Promotorxas
Públicas especializadas e varas privatívas
-para- julgamento dos crimes de sonegação fiscal, bem como sejam tornados inafiançáveis tais crimes ou elevadas suas
fianças à quase impossibilidade de pagamento.
- c dl.Damização do executivo fiscal
Dinamizaçâo dos processos de executivo fiscal, na área das Secretarias de Fazenda, tendo em vista o crescimento das
dÍvidas atívas estaduais.
A proposta da FAFITE consiste ~m
que o setor respons~vel pelq executivo
fisc_ai seja localizado na estrutura da re-.
~--ce"ita, "isto é,- constitua !lma dependência
- daS diretorias da receita estadual, responsáveiS pela arreCad"iição fiscalização·
de tributos, ao invés de depender de órgãos localizados.fora da ~rbi~a da Pl_dmi-.
-nisttaÇão Tributária, cqmo_as atuais Procuradorias das Execuções Fiscais.
d) formação de uma consciência ético•
trib-utária
Ãção que deverá ser alicerçada sobre
o profiSsional do Fisco, _em todos os nfveis, levando a Administração tributária
a agir de modo a defiiUr fronteiras efeti·
vamente exigíveis. A adoção de padrões
de reri:tuD.eração coinpatíveis com a dignidade do cargo; melhor instrumentali·
zação operacional dos equipamentos institucionais; a erradicação das perniciosas
anisfias- e d-Os redutores do desenvolvi- mentci social, denominados de incentivos .fiscais, são fatores de equalização
- ~dõlferil prograffiàfl.co, porque se complementam e harmonizam entre si, do
ponto de vista do Fiscó.- A eSses soma-se
a adoção de Código de Ética capaz de
coibir as deformações de comportamento dos agentes do fisco.
e) integração dos fiscos federal e estadual _
_ ~_
_A integração-dos Fiscos Federal e Estadual, para efeito de fiscalização conjuilta, intercâmbio técnico, permuta de
infor_mações e -outras formas associadas
de trabaJP,Ü, constitui uiri irriporümte instrumento para elevação das receitas tributárias, desde que a integração se faça
_:no sentido real do termo e não no aspecto meiamente_formal.
_
AtUalnlente,- o que se descortina é a
sucessão de convêniõs e acordos, pouco
ou nada operacionalizáveis, entre as Secretarias de Estado e o Ministério da Fazellda-.
A proposta da FAFITE busca ír além
d_essas formalidades e obter uma integração efetiva de fato, mesmo física, entre
o Fisco -Federal eós Estaduais, através
da execução de programas de fiscalização conjunta".
A longo prazo,_-0 .obj~tivo ~_evitar a
superpOSíção de -ãparelhos fiscais, odesperdício de recursos e do trabalho fiscali-

r
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zador, que atualmente se faz de modo"
dúplice, oneroso e estanque, nas esferas
federal e estadual, incidindo sobre o
mesmo contribuinte e .sobre a mesma documentação.
A curto prazo,_o objetivo é: incremento-das receitaS\estaduais e federais; combate às ações antiéticas; possibilidade
efetiva ação fiscal sobre empresã.s de oligopólios e cartéis; bl~queio do tráfico
de influência, por parte de políticos e
agente do governo, e, finalmente, desestimulo ao comportamento corruptor do
contribuinte frente ao agente do Fisco.
~

f) representação do fisco estadual a ní-

vel federal
Constitui um importante Instrumento
de combate à sonegação e- de mo-dernização das Administrações Fazendárias
a regulamentação do sistema tributário
estabelecido na atual Constituição.~espe
cialmente no que toca ao ICMS.
Considerando este fato, faz-se necessária a concessão à FAFITE de um espaço e presença na elaboração as Leis
Complementares à Constituição, de.caráter tributário possibilitando, assim, a
utilização da experiência detida por esta
entidade nesse campo.
·
g) mudança na representação escriturai dos ICMS
Alteração da sistemática eScriturai do
lCMS, de modo que, a exemplo do IPI,
fique o valor do imposto fora do preço
da mercadoria, a ele somando-se para
obtenção do valor a pagar pelo adquirente ou consumidor. Dessa forma, fac i~
lita-se o cálculo do imposto e configura-se, em cada operação, o recebimento,
como depósito, do valor do ICMS, de
forma que o não recolhimento aos cofres
do Estado configure crime de apropriação indébíta, facilitando a sua repressão,
posto que, além da multa fisca~ cabe a
comínação penaL
Com estas propostas, Senhor Presidente_ a FAPITE sente-se desincumbida
de um dever cívic-o-institucional, consciente de que Vossa Excelência, pelo seu
programa de governo e pelas ações até
agora desenvolvidas, unirá a intenção
programática ao gesto operacinal. A Nação inteiia espera e~se redimensionamento e nós, que fazemos o Fisco Esta·
dual, nos sentimos sobremodo honrados
com a oportunidade de poder contribuir
para o bom êxito da gest_ão de Vossa
Excelência.
_
Finalizando,. extemamos a Vossa Excelência nossos votos de estima e co.nsideraç?o, ao tempo em que nos colocamos ao inteiro dispor, para qualquer outra colaboração no âmbito da nossa especialidade.
Brasília, DF, 8 de março de 1990.
- Petrônio Omar Querino Tavares; Presidente.

Era o que tinh-a a dizer, Sr. Presidente.
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b) Requerimento n~ 39/90, apresentado
OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
pelo Senhor Senador Jamil Haddad, solici-Na presente sessão terminou o prazo pãra
tando _ao Po.der Exeç;utivo_ -_ Minístério da
apresentação de_ emendas ao Projeto de Lei
da Câmara n• 42, de 1989, n• 3.598, de 1989, _ EConomia, Fazenda e Planejamento informações relativaS às transferências e retiradas de
na Casa de origem, que dispõe sobre os ferianumerário feitas de 15 _de fevereiro a 15 de
dos de 12 de outubro e de 2 _de novembro.
março de 1990.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Os presentes exàminam a matéria, a aproA matéria será incluída na Ordem do Dia
vam e a encaminham à Secreta_ria Geral da
oportunamente.
Mesa para as devidas prOvidências;·
OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
c) Requerimento n• 41190, de autoria do
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
Senhor SenadQr M_árcio Lacerda, solicitando
a presente sessão, designando para a ordináao Poder Executivo·_~ Mini~tério da Econoria de amanhã a seguinte
mia, Fazenda e Planejamento informações
relativas à extínção de ói"gãos determinada
pela Medida Provisória n~ 151, de 15-3-90.
Os presentes eXaminam a matéria, a aproI
vam e a encaminham à Secretaria-Geral da
PROJETO DE LEI DO DF
Mesa para as devidas providências;
N• 65, DE 1989
d) Requerimento n~ 47190, apresentado
pelo Senhoi Senador Dirceu Carneiro, soliciDiscussão em turno único, do Projeto de
Lei do DF n 9 65, de_l989, de iniciativa da
tando ao Poder Executivo - Ministério da
Infra-Estrutura in-forrrúiçõeS referentes ·à
Comissão do Distrito Federal (apresentado
ECT - Empresa Brasileira de Correios e
por sugestão _do Deputado Augusto CarvaTelégrafos.
lho), que dispõe sobre a utilização de cursos
Os presentes-exa'minari(a mátéria, a aprod'água na área do DistritO Federal por emprevam e a _enG.aminham à Secretar-ia-Geral da
sas industriais e· agroindustriais, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 46, de Mesa para as devidas providências;
e) Requerimento n" 52/90, de autoria do
1990, da Comissão
- do Distrito Federal
Senhor Senador Nelson Wedekin, solicitando
ao Poder Executivo - MiníStério da InfraOSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
Estrutura informações relativas ao álcool,
-Está encerrada a sessão~
-aruârõ e hidratado.
-(Le~·anta-se a sessão às 17 horas e 35
os presentes examiaam a matéria, a aprominutos.)
vam e a encaminham à Secretaria-Geral da
Mesa para as devidas providências;
t) RequerimentO- no 53/9o·;- de. autoria do
ATAS DE COMISSÃO
Senhor Senador Nels_on Wedekin, sOlicitando
ao Poder Executivo - Ministério da Econo5" Reunião Ordinária da Comissão Diretora
mia, Fazenda e Planejamento iilforinações
Realizada em 23 de março de 1990
relativas à situação económico-financeira do
As qufnze horas e trinta minutos do dia Tesouro Nacional e da Previdência SOcial.
vinte e três de março de um mil novecentos
Os presentes examinam a matéria, a aproe noventa, reúne-se a Comissão Diretora do
vam e a encaminham à Secretaria-Geral da
Senado Federal, na Sala de Reuniões da Pre- Mesa para as devidas providências;
sidência, com a presença dos Excelentíssimos
g)- Requerimeillo n~ 54/90, apresentado
Senhores Senadores Nelson Carneiro, Presi- pelo Senhor Senador Márcio Lacerda, solicidente; Alexandre Costa, Segundo Vice-Pre- tando ao Poder Executivo -Ministério da
sidente; Mendes Canale, Primeiro Secretá- Economia, Fazeilda e Planejamento informario;·Divaldo Suruagy, Se_gundo Secretário; ções Sobr~ caderneta de poupança.
Nabor Júnior e António Luiz Maya, Suplen_ _9s presentes examinam a matéria, a aprotes.
vam e a encaminham à Se_cretaria-Geral da
_Deixam_ de_ comparecer, por motivos justi- Mesa para as devidas_ providências;
ficados, os Excelentíssimos Senhores Sena·
h) Requerimento n~ 58/90, de autoria do
dores Iram Saraiva, Primeiro Vice-Presíden- Senhor Senador Humberto Lucena, solicitante, Pompeu de Sousa, Terceiro Secretário e do ao Poder Executivo- Miilistério da EcoLouremberg Nunes Rocha, Quarto Secretá- nomia, ~azend8 e Planejainell.to irilormações
rio.
relativas ao mercado financeiro.
O Senhor Presidente dá iníciO à reunião
os--presenieSexaiiiilfam a-matéria, a aproe apresenta aos presentes oS seguintes assun- vam e a ericaminham à Secretaria-Geral da
tos:
.--Mesa para as devidas providências;
a} Requerimento n~ 38/90, apresentado
i) Expediente do Senhor Deputado Nelson
pelo Senhor Senador Mário Maia, solicitando Seíxãs SOlicifand_õ_seja autoriZada a impresao Poder Executivo- Minisfério da Econo- sâo, pelo Cegraf, de exemplar-es do Estatuto
mia, Fazenda e Planejamento informações Social da Federação Nacional das Apaes.
atinentes à intervenção do Barico- Central no
OS presentes eXS:minam -ã mátéria· e a en'caBanacre- Banco do Estado do Acre S/A.
minham ao Cegraf para informar sobre adisOs presentes examinam a matéria, a a prO· ~ p0nl6ífidade oiçamentária;
vam e a encaminham à Secretaria Geral da
j) Requerimento do servidor Eduardo JorMesa para as devidas providências;
Cal03.s Pereira solicitando--autorização pa-
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rase ausentar do país, no período de 26-3-90
a: 15-4-90, para paftrcifjãi, cõmó-Confé:i"'encista, do .Seminário "Ocupando nosso lugar
na Históriã.", a realizar-se em Tela, Honduras.
A Comissão Diretoi8.~ apõseiruninat a: ma-téria, a aprova e ã. encaminha ao Cedesen
e a- SUbsecretaria de Administração de Pessoal para conhecimento e adoção das devidas
providências;
k) Processo n9 000922J90..:o,-em que Renato Janiques solicita suspensão de se~ coÍl.trato
de trabalho, por 2 (dois) anOs, a·partír de
12-2-90.
- ~ . ~
.
A Comissão Diretora, ?pós exaine dá ma_téria, concede a licença pãra afastamento do
requerente~ por 2 (dois) anos, nos termos
do parecer e na forma da legislação trabalhista;
I) Processo n" 000658190-1; eiri qUe 3 Câmara MunieiPã.l de Sã9 Paulo solicita -seja
colocada à sua disposição a servidci:fa CláUdia
Patrícia Duarte Ribeiro Nogueira· de Lima.
__ ,Após exa~e da maté_ri;:t, a, ComisSão D:ire- ·
tora lamenta mas indefere a solicitação visto que o Colegiada não coloca servidores da
Casa ã disposição de Câmaras Municipais;
m) Processo n" 000939/90-0, em que Marco
Antonio José de Souza solicita interrupção
da Licença para Trato de Interesses Particulares em que se encontra.
A Com.issão Diretora examina a matéria
_e autoriza a interrupção solicitada.
A Seguir, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Primeiro-Secretário que
submete à Comissão Diretora proposta de
Ato que "dispõe sobre o reajuste que especifica e dá outras_ providências".
A proposta, após examinada, é aprovada,
assinando os presentes o respectivo Ato que
vai à publicação.
Na seqüência, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Segundo-Secretário
que submete aos presentes os seguintes assuntos:
·
a) Parecer favorável às propostas formuladas pelas Subsecretarias de Biblioteca e de
-Análise para criação de normas disciplinadoras do fornecimento de cópias "xerox",
no qual conclui propondo seja determinada
a elaboração de Ato da ComiSsão Diretora
sobre _o __a._ss_u_nto _(Proc_e_s_so_s_ n,S_ 01316_Q/89~0
e 014624/89,3).
~ ~
A C~missão Diretora, <ip6s debate, aprova
o Parecer e encaminha a matéria à Consultoria-Geral para elaboÍ"ação da minuta- do Ato
proposto;
b) Pa-recer- favorável aO -Processo n"
003599/90-9, em que Adélia Leite Coelho,
servidora do Senado Federal aposentada, requer revisão de sua aposentadoria.
Os preSentes, apóS exame dà m3.téria, decidem por seu encaminhamento â Subsecre-taria de Administração -de Pessoal para anexação a Outros -processos que tratam do mesmo assunto, para posterior decísão;
· c) Parecer favorável aõ Processo n9
017174/89-9, de interesse da servidora Maria
Ines de Souza Ribeiro Bastos.
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A 'Comissão Diretora, após examé da ma~
téria, decide colocar o processo em diligência
a fim de lhe serem anexados os anteriores
apresentados pela requerente relativos ao seu
curso no exterior.
O Senhor Presidente, em continuação,
concede a palavra ao Senhor SenadorNabor
Júnior, S!.!plente, que sUbmete à Comissáo
D~retora os seguintes assuntos:

a) Parecer favorável ao Processo n?
000068190-0, d(! interesse do servidor Vicente
Vuolo, do Cegraf.
Os presentes _examinam a matéria e apro~

vam o parecer;

b) Parecer preliminar ao Processo
011013/89~3

n~"

que contém a Prestação de Contas do Fundo Especial do Senado Federal
- Funsen, relativa ao segundo trimestre de
1989, no qual conclui pela realização de nova
diligência.
Os presentes, após exame da matéda,
aprovam o parecer.
Neste momento, o Senhor Presidente passa
a direção dos trabalhos ao Senhor Segundo-

ViCe-Presidente, continuando, no entanto, a
participar da reunião.
c) Paf.ecer favorável ao Processo n\'
-014615/89-4 que trata da Prestação de Contas
do Parlamento Latino-Americano - Grupo
Brasileiro, relativa ao terciiro trimestre de
1989.
O parecer, após discutido, é aprovado,
com abstenção do Senhor Senador Nelson
Carneiro.
_
Em prosseguimento, o Senhor Presidente
reassume a direção dos trabalho~ da reunião
e conced_e a palavra ao Senhor Senador Antônio Luiz Maya, Supfente da Comissão Diretora, que apresenta parecer fã-vorável â sugestão do Senhor Primeiro-Secretário contida no
Processo n? 017403/89-8, referente às instalações do Senado Federal ocupadas por entidades estranhas à Casa.
Os presentes discutem !i niatéria e decidem
delegar competê~cia ao Senhor Primeiro-Secretário para, ouvido o Senhor Presidente,
manter entendimentos com as entidades
mencionadas no sentido de retomar ou reduzir o número de salas ocupadas pelas mesmas.
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Por fim, o Senhoi-- Presidente concede a
palavra ao Diretor-Geral que submete à Comissão Diretoni::Os seguintes assuntos: ·
a) Processo n~011889/89-6, de interesse do
Senhor Senador Afonso Sancho.
A matéria é redistribuída ao Senhor Senador Nabor Júnior, Suplente da Comissão Diretora, para que seja relatada;
b) Processo n~ 002403/90-0, em que a servidora Sonia Rocha de Lima solicita Licença
para Trato ~e Interesses Particulares, por 2
(dois) anos, a partir de 26-3-90,
A Comissão Diretora, após êxame da matéria, concede a Licença solicitada, nos termos do art. 464, do Regulamento Admi.nistrativo do Senado Federal.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a reunião, às deressete horas e trinta minutos, pelo que eu, José
Passos Porto, Diretor-Gei-ál-e Secretário da
Comissão Diretora, Iãvrei a presente Ata
que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões, 23 de ma:i'ço de 1990.
- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 29• SESSÃO, -EM 29 DE
MARÇO DE 1990
1.1 -ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
N" 101190, encaminhando esclareci-

de instituiçãÕ financeira ou sociedade seguradora no Seguro Habitacional.
-Projeto dCo Lei do Senado n? 19/90,
de autoria do Senador Jamil Haddad, que
dispõe sobre garantiaS dos depósitos em
caderneta de poupança.
1.2.4 . .....: Comunicação·

mentos prestados pelo Ministério da Fazenda sobre quesitos co:nstantes do Requerimento n~ 583/89, do Senador João
Menezes.

- Do Senador Mata-Machado, refe_rente a sua fHiação partidária ao Partido
da Social Democracia Brasileira PSDB.

l.Z.l- Aviso do Ministro da Fazenda
-

1.2.2 - Pareceres
Referente às seguintes matérias:

-

Projeto de Lei do DF no:> 4/9Q, que
a Escola Classe G~anja das

transform~

Oliveiras em Centro de Ensino de I" Grau
Granja das Oliveiras, da Fundação Educacional do Distrito Federal, e -dá outras
providências.

-Projeto de Lei do DF n~ 10/90, que
dispõe sobre o aproveitamento, no Dis·
trito Fedêral, de servidores requisitados,
e dá outras providências.
-Projeto de Lei do DF n~ 13/90, que
dispõe sobre a alteração da Tabela de Pessoal da Fundação Zoobotánica do Distrito
Federal e dá outras providências,
-Projeto de Lei do DF n~' 14/90, que
dispõe sobre o aproveitamento de servidores na Carreira Administração Pública
do Distrito Fed~ral, criada pela Lei n" 51,
de 13 de novembro de 1989, e dá outras
providências,
1.2.3 - Leitura de Projetas

-Projeto de Lei do Senado n" 18/90,
de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que acrescenta parágrafo ao hrt, 2,. da Lei
n" 7.682188, para vedar a-intermediação

1.2.5 -

Discursos do Expediente

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA
- Solidariedade ao discurso do Senador
Jarbas Passarinho, proferido na sessão do
Senado na última sexta-feira, lamentando
a demissão do Dr. Campos da Paz da Presidência do Hospital Sarah Kubistchek.
SENADOR RVY BACELAR - Dia
Internacional do Cacau.
1.2.6 - Comunicações da Presidência
-Design-ação do Senador João Mene- ~ zes- para representar o S_ellado na soleni·
dade de promulgação da lei orgância do
município de Betém-PA.
-Aprovação, pela CoiiüssãO Diretora
do Requerimento n~ 61190, em que o Senador João Menezes, solicita informações
ao Ministrõ da Educação.·

1.2. 7 - Discursos do Expediente (continuação)

SENADOR JAMIL HADDAD, como
Líder- Ingresso do Governador Miguel
Arraes e- do economista Alufzio Teixeira
no PSB. Preocupação com os aspectos
constitucfónais do plano econômico do
Governo Collor. Projeto de Lei, apresen· ·

tado por S. Ex' na presente sessão, dispondo sobre garantias dos depósitos em
cadernetas de poupança.
SENADOR MAURO BORGES, co·
mo Líder __....: Situação da agricultura e o
problema do desemprego. como ameaçadas ao desempenho do Plano Brasil Novo.
1.3- ORDEM DO-DIA
Projeto de Lei do DF nQ 65, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distrito Fe-.
deral (apresentado por sugestão do Deputado Augu_st9.Ç~rvalho) que dispõe sobre
a utilização de cursos D'água na área ôo
Distrito Federal por einpresas industriais-e agroindustriais. Aprovado. À Comissão
Diretora para redação finaL
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR LAVOISIER MAIAImpacto do Plano Brasil Novo. Extinção
do Finar.
SENADOR NEY MÀRANHÁO Resistências ao Plano Brasil Nov-o. Entrevista de Paulo César Ximenês J'ub-licád:a
no Jornal de BrasOia, sob o título «Privatização leva 2 anos... Entrevista do Deputado César· Maia publicada nõ jornal O
Globo sobre o Plano Económico do Governo Collor. Matéria do jornalista Gaudêncio Torquato publicada no Jornal do
Brasil sob o título ''O Brasil após o cho.que".
SENADOR MÁRIO MAIA ....:. Caráter recessivo do Plano Brasil Novo.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Resposta ao Ministro João Alves Filho, a requerimento de informações de sua autoriâ, a respeito das transfe- rências de recursos efetuados para o Esta- ·

1102 Sexta-feira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção·II)

Março de 1990 ·

EXPEDIENTE
CENTIIO GRÁFICO DO SENADO FEOEIIAL
PASSOS PORTO
'Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEl DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA
Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Industrial
fLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

do da ~ahia, no âmbito dó Ministério do
Interior.
·
1.3.2- Comunicação da Presidência
- Designação da COmissão Mista in-

cumbida de emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n~ 1/90,
que acrescenta dispositivos ao Ato das
Disposições Constitucionais Transit6:i"ias
da Constituição Federal.
1.3.3 - Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão

Ata da
4~

29~
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Impresso sob • responub•hd.1de d.a Mesa do Sen.1do Feder•!
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Semestral .......................... ----·--··--------· J)!ÇzS 17,04
Exemplar Avulso ..................................... - .•..... NC7$ 0,11
T1ragem: 2.200-exemplaPes.

1.4- ENCERRAMENTO
2 - DISCURSOS PROFEI.l.IDOS EM
SESSÁO ANTERIOR
- Do Senador Leopoldo Peres, pronunciado na sessão de 27-3-90.
-Do Senador Humberto Lucena, pronunciado na sessão de 27-3-90.
-Do Senador Cid Sabóia de Carvalho,
pronunciado na sessão de 27-3-90.

3 - ATO DO PRESIDENTE DO SE·
NADO FEDERAL

- N' 281/89 (Republicação)

4- MESA DIRETORA
5 - LÍDERES E VICE·LÍDERES DE
PARTIDOS

6- COMPOSIÇÁO DE COMISSÕES
PERMANENTES
. -

Sessão, em 29 de março de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da 48! Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Nabor Júnior
ÀS14HORASE30MINUTOS,-ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Leopoldo Peres - Ronaldo Aragão -João Menezes- Jarbas Passarinho - António Luiz
Maya - João Castelo - Alexandre Costa
- Edison Lobão - João Lobo - Chagas
Rodrigues -Hugo Napoleão- Afonso Sancho - Mauro Benevides - José Agripino
-Lavoisier Maia -i;: Marco Maciel- Mansueto de Lavor- Francisco Rollemberg Lourival Baptista - Jutahy Magalhães Ruy Bacelar- José Ignácio Ferreira -Gerson Camata- Jamil Haddad- Nelson Carneíro - Ronan Tito - Fernando Henrique
Cardoso - Mário Covas - Mauro Borges
-Irapuam Costa Junir- Pompeu de Sousa
- Maurício Corrêa -- Meira Filho - Roberto Campos- Louremberg Nunes Rocha
-Mendes Canal e - Rachid Saldanha Derzi
-Leite Chaves -José Richa -Jorge Bornhausen - Dirceu Cãrneiro

-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
A lista de presença acusa o compareci:..

mente de 42 Srs. Senadores. Havendo 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

EXPEDIENTE
AVISO DÓ MINISTRO DA FAZENDA
N9 101190, de_ 22 -de fevereiro último, enca!Dinl!ando esclarecimentos prestados pelo
Ministério da Fazenda sobre quesitos constantes do Requerimento n~ 583, de 1989, do
Senador João Menezes, formulado com o objetivo de obter infOrmações referé:rites a operação de crédito externo contraídas pela
União, Estados e Municípios.

PARECERES
PARECER N• 69, DE 1990
Da Comissão do Distrito Federal, sobre
o Projeto ~e Lei nt 4, de 1990, Mensagem
n• 3/90-GAC (n• 29, de 1990-DF) que
transforma a Escola Classe Granja das

Oliveiras em Centro de Ensino de 19 Grau
Granja das Oliveiras, da Fundação Edu·
cacional do Distrito Federal, e dá outras
providência.
Relator: Senador Pori:J.peu _de Sousa
O Senhor Go.vernador do Distrito Federal,
em 15 de fevereiro de 1990, pela Mensagem
n• 29, de 1990-DF (n• 003190-GAG, na origem), propõe com o Projeto de Lei n~" 4,
de 1990, a transfcúmação da Escola Classe
Granja das OliVeiras em Centro de Ensino
de 19 Grau, de mesma denominação, para
o que se fazem necessárias providências de
criação e transformação de cargos,- da seguinte maneira:
"Art. "29 É criado, na Tabela de Empregos em Comissão da Fundação Educacional do Distiíto Federal, 1 (um) emprego em Comissão de Encarregado,
símbolo EC-18.
Art. 3~' Os Empregos em Comissão
de 1 (um) Diretor, símbolo EC:-14 e de
1 (um) Secretário, símbolo EC-21, da
Tabela de Empregos em Comissão da
Fundação Educacional do Distrito Federal, são transformados, respectivamen- _
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.'t Previsto, t8rribém, o aproveitamento na
A proposição se ajusta a outros projetaS
Carreira Administração Pública do Distrito
já aprovados e transformados em Lei, de for~
Federal dos servidores ocupantes de Funções
ma a contribuir para a unidade do conjunto
Justifica Sua Excelência que a medida se
em Comissão dos Quadros de Pessoal do Disde normas de pessoal.
faz necessária porque', desde 1987, na refetrito Federal e dos_óTgãos relativamente autôÉ prerrogativa do Senado legislar para o
rida escola, já vêm funcionando as 7~ e 8'
riomos, serVidores estes remanescentes de um
DF_ enquanto não for instalada a sua Câmara
séries do 1~ grau, requerendo, portanto, ajusnúnlerO reduzido_ e que oCupam estas funções
Legislativa. O prOjeto, em sua formulaçS.o,
tamentos didáticos e pedagógicos, conforme
há mais de 10 anos.
- atende aos requisitos de constitucioilalidade
exigências do sistema de ensino público do
Em seu art. 49, dispõe quanto ao pessoal
j~ridicidade, mérito e técnica' legislativa, ra:
Distrito Federal.
zao porque somos pela sua aprovação,
requisitado: "o aproveitamento somente será
A transfoimação proposta, segundo arguSala das Comissões, 27 de março de 1990.
efetuado após anuência do órgão de orimenta o Senhor Governador, não acarretará
gem".
-_---:Mauro Benevides, Presidente - Leopoldo
outro ónus senão o decorrente da criação de
O a[t. 29 fixa os critérios paiã o exercício
Peres? Relator- Pompeu de Sousa- Mauum emprego de encarregado, símbolo EC-18,
rício Côrrea - Meira Filho - Chagas Rodrie d~ t!_ansformação dos. dois empregos em , do direito" de opçâo do servidor, que àeverá
ser
manifestado
no
prazo
de
30
dias
da
publigues -- Francisco Rollemberg - Irapuan
Comissão de Diretor EC-14 e Secretário
cação
da
Lei;
Costa Junior - Márcio Lacerda - Lourival
EC-21, trocando-se as· referêncfãs destes car" I - seja ocupante de cargo efetivo ou emBaptista - Ronaldo Aragão.
gos, respectivamente, para EC-10 e Ec:ts,
daí decorrendo despesa que corresponderá, prego permanente no órgão de origetn;
PARECER N• 71, DE 1990
I I - haja ingressado por concurso público;
no caso da transformação, na diferença da
III--::!_e!lha
sido
requisitado
em
data
ante~
Da
Comissão do Distrito Federal, sobre
remuneração dos referidos cargos.
rior a 20 de setembro de 1988;
.
o Projeto de Lei do Distrito Federal n'
A CoD.Stituição Federal dispõe que a criaIV -tenha no máximo 20 (vinte) anos de
13, de 1990, que "dispõe sobre a altera~
ção e transformação de cargos públicos deserviço público, contados para efeito de apo~
çâo da Tab~a de Pessoal da Fundação
pendem de lei específica. No caso do Distrito
Zoobotânica do Distrito Federal e dá ouFederal, cabe ao Senado legislar sobre a ma- sentadoria, excluído, deste, o tempo de serviao Distrito Federal." ,
tras providências'.'.
téria enquanto não for criada a Câmara Legis- ço prestado
O § 19, do art. 59, explicita que o referido
lativa da Capital da República.
Relator: Senador Maurício Côrrea
aproveitamento se dará:
Em Mensagem de n~ 013/90-GAG, de 7
Parecer
" I - em cargo ou emprego compatível
de março de 1990, o Governador dO Distrito
A matéria se jUstifica quanto ao mérito com o ocupado no órgão de origem;
Federal propõe alteração da Tabela de Pese sua formulação em projeto de lei atendê
I I - em padrão inicial do cargo .ou empre·
s?al da Fundação Zoobotânica, com o obje~
·
a?s requisitos de constitucionalidade, juridi- go, atribuindo-se:
t1vo de dar cumprimento ãs Leis n~'" 49 e 70,
ctdade e técnica legislativa, razãO por que
a) 1 (um)- padrão a cada doze meses ou
de 1989, que tratam, respectivamente, da ex~
somos de parecer favorável a sua aprovação. fração superior a 6 (seis) meses de efetivo
tinção _da Proflora S/A - Florestamento e
Sala das Sessões, 27 de março de 1990. exercfcio no Distrito Federal, na hipótese de
Reflorestamento e da transposição dos servi~
- Mailro Benevides, Presidente - Pompeu opção pela Carreira de Magistério Público
dores dessa Entidade para a Tabela de Pesde Sousa, Relator- Leopoldo Peres - Mau- do DistritO Federal;
soal daquela Fundação.
·
rf~io Côrrea - Meira Filho - Chagas Rodrib) 1 (um) padrão a cada 18 meses ou fração
Propõe, também, o Chefe do Executivo
gues - Francisco Rollemberg - João Mene- superior a 9 (nove) mese~ de; efetivo exercício
local, a alteração da Tabela de Empregos em
zes- Irapuan Costa Júnior- Márcio Lacer- no Distrito Federal, na hipótese de- opção
Comissão da Fundação Zoobotânica do Disda - Lourival Baptista.
pelas demais carreiras."
trito Federal, para que essa Fundação tenha
O
pessoal
requíSítiido
que
preenCher
os
rePARECER N• 70, DE 1990
condições de absorver as competências da
quisítoS do art. 2~, uma vez que ingressaram
Proflora S/A.
Da Comissão do Distrito Federal, sobre no serviço público, no órgão de origem, por
_ O Projeto de Lei em análise está plena~
o Projeto de Lei do DF n• 10, de 1990,
concurso público, serão aproveitados sem no~
mente de acordo com a Resolução n9 157,
que ".dispõe sobre o aproveitamento, no vo concurso, mediante os critérios previstos
de 1988, em seu art. 3~. incisos IV e V e
Distrito Federal, de servidores requisi- neste§ 19 do art. 59.
tados, e dá outras providências.''
Entretanto, os servidores ocupantes de re~ .o seu parágra:to único e cOm õs díspositi~os
da Constituição Federal.
manescentes Funções em Comissão, definiRelator: Senador Leopoldo Peres
Ante o exposto, somos pela aprovação da
O Sênhor Governador do Distrito Federal, das no art. 69 da proposição, serão submematéria na forma do Projeto de Lei do Dispela Mensagem n• 37, de 1990-DF (n' 0!0-90 tidos a prévia aprovação em concurso públitrito Federal n~ 13, de 1990.
- GAS) submete ã apreciação do Senado co, podendo ingressar no Padrão lnicíal, da
Sala das Comissões: 27 de março de 1990.
o Projeto de Lei n~ 10/90 que dispõe sobre Classe única, do Cargo de_ Auxiliar de Admi- Mauro Benevides, Presídente - Maurício
o aproveitamento no Distrito Federal, de ser- nistração- Pública, atribuin-do-se 1. (um) paCôrrea, Relator - Pompeu de Sousa - Leodrão a cada 18 (dezoito) meses ou fração su~dores requisitados, e dá outras providênpoldo Peres - Chagas Rodrigues - Meira
perior a 9 (nove) meses de efetivo exercício
cras, argumentando, entre outras razOes, que
Filho- Francisco Rollemberg - João Menea medida não tem grande impacto na folha no DF. valendo este tempo como título quanzes- Irapuan Costa Junior- Márcio Lacerde pagamento, uma vez que a maior parte do da realiza-ção do concurso e para efeito
da - Lourival Baptista - Ronaldo Aragão.
dos r~quisitados o são sem ónus para o ótgão de aproveitamento.
de origem.
PARECER N• 72, DE 1990
A proposição pretende possibilitar "aos
Conclusão
Da Comissão do Distrito Federal, sobre
Servidores da AdministraÇão Feâeial, Estao Projeto de Lei do DF n~ 14/90, que "disdual e Municipal cedi_dos para órgãos e e:nti- _ O _l~E~jeto d6 Lei n" 10/90-DF procura solupõe sobre o aproveitamento de servidores
dades da Administração Direta, AutárqUica Cionar casos remanescentes das reformula~
na Carreira Administração Pública do
e Fundacional do Distrito Federal, ingres~ ções do sistema de pessoa! do Distrito FedeDistrito Federal, criada pela Lei n' 51,
saram em seus quadros de pessoal ou em suas ral, relativamente ã estruturação dos planos
de 13 de novembro de 1989, e dá outras
de carreira, política esta inspirada na atual
tabelas".
providências''.
A medida estende este princípio aos pró- Constituição, que determina à União, aos Esprios servidores do DF que se encontram tados, ao Distrito Federal e aos Municípios
Relator: Senador Francisco Rollemberg
a compatibilização dos seus quadros de pesprestando serviços em outro órgão diferente
O Senh_or G_overna.dor d_o Distrito Federal,
soal visando à unificação do regime jurídico.
daquele do seu v(nculo de origem.
pela Mensagem n• 41, de 1990 -·DF (n•
te, para 1 (um) Diretor, símbolo EC-10
e 1 (um) Secretário, símbolo EC-18,"

a
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14/90-GAG), encaminha ao Senado Federal

q Projeto de Lei do DF no 14/90, que "dispõe
sobre o aproveitamento de servidores na Carreira Administração Pública do Distrito Federal, criada pela Lei n9 51, de 13 de novembro de 1989, e dá outras pro"vidências".
O projeto de lei objetiva o aproveitamento, na referida carreira, de servidores contratados por tempo indeterminado, através de
convênio celebrado entre o Distrito Fe_deral ·
e o Ministério do Trabalho, prevendo alternativa de opção para os que pretendam referido aproveitamento mediante processo seletivo específico -(co"ncursõ interno), para os
que tenham mais de cinco anos de contrato,
e concurso público, valendo o tempo de contrato como título, para os que tenham menos
de cinco anos.
Justifica o Senhor Governador que o apro. veitamento se dará em padrão e classes iniciais de cargo "cujas atividades correspondam ãquelas para as quais o servidor foi con'tratado, observado, inclusive, o mesmo grau
de escolaridade".
O pessoal do referido convênio (MTb/DF)
que não optar, no prazo de 30 dias, será exonerado, conforme prevê o art. '69
Dispóe o art. 29: "O aproveitamento dos
servidores a que se refere o art. 19 dar-se-á: ·
I -através de concurso para fins de efetivação para o_s servidores que, em 5 de outubro de 1988, tinham 5 (cinco) anos de contrato de trabalho pago à conta de recursos alocados ao convênio mencioriado e ainda permaneçam nesta condição;
I I - através de concurso público para oS
servidores que, em 5 de outubro de 1988,
tinham menos de 5 (cinco) anos de contrato
de trabalho pago à conta de recursos alocados
ao Convênio referido e que ainda permaneçam nesta situação.
Parágrafo único. Nos concursos de que
trata este artigo o tempo de contrato de trabalho, através de convênio, será contado como
título".
· A estabilidade de servidores em exercício,
à data da pmmulgação da Constituição, com
mais de 5 (cinco) anos continuados, bem como a contagem de tempo como título nos
concursos para fins de efetivaÇão sãõ previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ·seus parágrafos.
A regulamentação da efetivação pretendida, bem como a regulamentação_ dos concursos de provas e provas e títulos serão disciplinadas por ato do_Governador, conforme dispõe o art. 79 do projeto de lei.
Emendas

O Senador Pompeu de Sousa, no prazo

da. Lei ~9 51, de 13 de riovembro de
1989."
•
"A modificação proposta, conforme justifica o seu _autor, apenaS explícita nldhor a
redação origina] deste parágrafo do Projeto
de Lei:

"Parágrafo único.- A opção de que
trata este_a_rtigo será manifestada, junto
à Secretaria de Administração, no prazo
de 30 (trinta) dias."
O obfetivo desta emenda é também o de
assegurar ao pess-oal previsto no Projeto o
mesmo tratamento dado na Lei n9 51, de
13-11-89-, aos empregados da administração
di reta em situação siffiilar.
A justificativã da emenda demonstra não
haver qualq~e~ aumento de despesa.
Conclusão

_É_ prerrogativa constitucional do Senado
leg:íslar para o DiStrito Federal. O projeto
proposto dá continuidade às reformas de
aperfeiçoamento -e adequação das políticas
e sistemáticas de administração de pessoal
adotada pelo Governo do Distrito Federal,
em proposições anteriores, já transformadas
em lei, procurando resolver a situação de ser~
vidores em grande parte contratados por con-vênio há longo tempo, entre os quais muitos
considerados indispensáveis à administração
do Distrito- Federal.
Quanto ao méiifo, fuiidicidade, constitucionalidade e técnica legislativa, o projeto
preenche esses requisitos, razão pela qual som_os de parecer favorável à sua aprovação,
com a emenda modificativa proposta.
Sala das Comissões, 27 de março de 1990.
-Mauro Benevides, Presidente - Meira Filho - Pompeu de Sousa - Leopoldo Peres
- M.ãurício Côrrea - Chagas Rodrigues Francisco Rollemberg - lrapuan Costa Ju·
.nior- MárciO-Lacerda- Lourival Baptista
- Ronaldo Aragão.
O SR.YRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
· - SObre a mesa, pfojetos que serãO lídos
·
pelo Sr. lo Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
NY 18, DE 1990

Acrescenta parágrafo ao art. 29 da Lei
n9 7 .682, de 2 de dezembro de 1988, para
vedar a intermediação de instituição fi.
nanceira ou sociedade seguradora no Seguro Habitacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 o· art. 29 da Lei n~ 7.682, de 2
termos-~
. _de dezembro de 1988, que "altera o Decre~
to-lei nP 2.406,- de 5 de janeíro de 1988, e
"Parágrafo único. A opÇão de que
trata este artigo será manifestada, junto dá outras providências", passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:
à Secretaria de AdminiStraÇão, no pi-azo
de 30 (trinta) dias, passando o servidor,
"Art. 2° .............. -. ................... ..
à partir da opção, a integrar a Tabela
Parágrafo único. O gestor do Fundo
Suplementar referida no § 59 do art. 29
de Compensação de Variações Salariais.
regulamentar, propôs emenda modificativa
ao parágrafo único do art. 19, nos seguint~s

- FCVS executará ou contratará diretamente o serviço de controle operacional
do seguro do Sistema Financeiro-da Habitação, sendo vedada a intermediação
de quaisquer outras instituições financeiras ou de sociedades seguradoras no
Seguro Habitacional."
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A Lei no 7.682, de 2 de dezembro de 1988
alterou o Decreto-lei n 9 2.406, de 5 de janeiro
de 1988, trazendo disposições específicas
acerca do Fundo de Compensação das Variações Salariais e acerca do Segm::o Habitacional.
Uma das normas relevantes da citada lei
deu aos_ recunos do FCVS a destinação de
"garantir o equilíbrio do Seguro Habitacional
do Sistema financeiro da ·Habitação, perma~
nentemente e a nível nacional".
No art. 2" da Lei 7.682188 encontra-se a
seguinte disposição:

"Art. zo O Instituto de Resseguros
do Brasil- IRB encaminhará ao gestor
do Fundo de Compensação de Variações
Salariais- FCVS, mensalmente, a prestação de contas e. sempre que solicitado,
as informações pertinentes ao comportamento da relação entre as indenizações
pagas e os prêmios recebidos em opera·
ções do Seguro Habitacional do Sistema
Financeiro da Habitação."
Consoante relatos dramáticos que·a grande
imprensa brasileira tem feito, o coritrole operacional do Seguro Habitacional do Sistema
Financeiro da Habitação não é feito pelas
sociedades seguradoras, tal como seria de se
esperar. Em outros termos, estas não realizam o controle do comportamento da relação
entre as i.t:idenizaÇóes pagas e os prêmios recebidos em operações do Seguro Habitacional
do Sistema Financ_eiro da Habitação.
_ Em lugar de fazâ-lo, tais sociedades contra~
tam serviços de terceiros, onerando, desnecessariamente, as operações do Seguro Habitacional.
___ Apresente proposição objetiva pór um termo a tal desperdício de recursos. Objetiva
o ProjetO determinar que o gestor do Fundo
de Compensação de Variações SalariaisFCVS (a Caixa EConómica Federal) ex:cute
diretamente ou contrate diretamente os serviços de controle do Seguro habitacional, eliminando a intermediação onerosa· e desnecessária das sociedades seguradoras. Obter-se-á,
com isso, a redução do custo administrativo
para o combalido FCVS e, pois, do custo
do seguro para os mutuários do Sistema Financeiro da Habitação.
Estamos certos de que a proposta em apreço receberá amplo apoio no Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 29 de_ março de 1990.
-Senador Márcio Lacerda.
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Março de 1990
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N" 7.682,
DE 2 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera o Decreto-Lei n~ 2.406, de 5 dt
janeiro de 1988, e dá outras providências

Art.

2~'

O Fundo de CompensaÇão de·

Variações Salariais- FCVS será estruturado
por decreto do Poder Executivo e seus recur~
sos destinam·se~a:
I - garantir o equilibrio do Seguro Habita·
clonai do Sistema FinanceirO da Habitação,
permanentemente e a nível nacional; e
I I - quitar, ji.mto aos agentes financeiros,

os saldos devedores remanescentes de contratos de financiamento habitacional, firmados
com mutuários finais do Sistema Financeiro
da Habitação.
·
Parágrafo único. A execução orçamentária e finanCeira do Fundo de Compensação
de Variações Salariais - FCVS observará
as disposições legais e regulamentares aplicá~
veis aos fundos da Administração Direta.

Art. 6•

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

..... ... .... ........ ,.........................
-

~

~

~

.. ·······

(A Cor~issão de Assuntos Económicos
decisão- terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 19, DE 1990

Dispõe sobre garantias dos depósitos
em caderneta de poupança.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O saldo, a correção e os rendiM
mentes das contas de depósitos em caderneta
de poupança serão garantidos pelo Governo
Federal e somente poderão ser mivimentadas
por seus titulares ou à ordem destes.
Art. 2P É vedado ao Poder Público, sob
qualquer pretexto, tornar indisponíveis os recursos existentes nas contas de depósitos de
caderneta de poupanças.
Art. 3>' Qualquer alteração nas condi~
ções pactuadas quando da abertura de contas
de depósitos em ca·derneta de poupança não
atingirá os depósitos já efetuados, mas só os
realizados a partir de então na mesma caderneta ou em contas novas.
Art. 4~ Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5~ Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A recente medida provisória governamental que tornou indisponível grande parte da
poupança popular romp_eu com a credibilidade do sistema financeiro. As seqúelaS deixadas demorarão ao desaparecer.
Penso que os fins não justificam o'S nieios,
ao contrário do que exibe o procedimento
.• oficial.

As cadernetas de poupança sempre foram
uma opção intocável, garantida até pelos governos militares que tivemos. Elas se consti~
tuíram dos principais instrumentos de captação de recursos para o Sistema Fuiancéiro
da Habitação e a sua descredibilidade trará
conseqüências imprevisíveis.
É um absurdo tratar igualmente o poupador e o especulador. Considerar especulador
um titular de caderneta de poupança representa incorência, pois os que adotavam esse
instrumento apenas procuravam se defender
dos perversos efeitos da inflação, sem qualquer ganância de ganhos de capital.
O presente projeto pretende restaurar a
confiabilidade das cadernetas_ de poupança<;.
Se amanhã, aprovado pelas Casas do Congresso, receber a sanção do Executivo, e se
tornar lei ele poderá revitalizar o tipo de captação de recursos em que milhões de brasileiros confiaram por muitos anos.
Sala das Sessões, 29 de março de. 1990.
-Senador Jamil Haddad. ·
(À Comissão de Assuntos Económicos
- decisão terminativa.)"

. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os projetos serão publicados e remetidos
à Comissão con!Petente. (Pausa)
.Sohr.e. a mesa, comunicaÇão que será lida
pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida_a_seguinte
BrasOia, 28 de março de 1990
Senhor Presidente,
De conformidade com o artigo 10 do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
determinar a retificação de minha filiação
partidária, vez que pertenço ao Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB - ,
e, conseqüentemente, à sua bancada no Senado Federal.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos
de elevada estima e consideração.- Senador
Mata-Machado.
Q SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--~- Presidên'cia comunica ao Plenário, que

ao término déSta sessãO, deverá designar a
·comissão fnCUmbiaa dO exame da proposta
de emenda à Constituição n9l, de 1990, cujo
primeiro signatário é o Senador Márcio Lacerda.
Para tanto _está aguardando a indicação,
peJos líd~m:;sdos partidos, dos nomes dos integrantes de suas bancadas que deverão compor a· referida comissão.
·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL SE. Pronuncia oseguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, lamento ter saído
do plenário na manhã da última sexta~feira,
instantes
de discurso que aqui proferiu_
o ilustre Senador Jarbas Passarinho. Minha

antes
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ausêncin foi- motivada por assunto relevan_te
que tive de tratar em um ministério, ligado
ao Estado de Sergipe.
Estivesse presente e teria a satisfação de
associar~me ao pronunciamento do Senador
Jarbas Passarinho em favor da excelente administração do Hospital Sara Kubistchek, por
muitos anos exercida pelo seu criador e diretor, Professor Aloysio Campos â<l Pãz e Presidente da Fundação das Pioneiras Sociais.
Em seu discurso, o Senador Jarbas Passarinho lamentava que tivesse ocorrido a exoneração do Professor Campos da Paz da direção do Hospital Sara Kubitschek, juntamente
com todos qs diretores de hospitais, postos
de atendimento e de saúde do lnamps, sem
uma avaliação de sua destacada atuação naquele hospital, padrão para o Brasil e o mundo, pela qualidade de atendimento que proporciona a todos que dele necessitam. O registro do Senador Jarbas Passarinho baseouse em notícia publicada na imprensa.
O discurso do Senador Jarbas Passarinho
recebeu numerosos apartes de apoio, todos
unânimes quanto à competência, à honestiQade, â eficiência, à dedicação e à liderança
do Professor Aloysio Campos da Paz na direção do hospital. Houve depoimentos que
....{emplificaram casos de pessoas simples do
povo, pobres de origem, sem recomendação
das chamadas autoridades e que, mesmo assim, receberam tratamento atencioso, eficiente, competente sem discriminação-. No
Hospital Sara Kubitscheck sempre foi asSim.
Por muitas vezes tive a oportunidade e a
satisfação de ocupar esta tribuna para falar
a respeito da qualidade do Hospital Sara Kubitschek e do seu diretor. Meu pensamento
a respeito, como Senador e como médico,
é conhecido de todos nesta Casa.

O Sr. Edilson Lobão- Permite-me V. EX!um aparte?
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com
muito_ prazer, Senador Edison Lobão.

O Sr. E-dison Lobão - ~u também, senador Lourival Baptista, não me encontrava
presente no dia do discurso do Senador Jarbas Passarinho, mas quero aproveitar esta
pronunciamento de V. Ex• para jUntar minha
voz ã sua em solidariedade ao Diretor do
Hospital Sarah Kubitschek. É, indiscutívelmente, uma das melhores casas hospitalares
do que conheço no mundo. p Dr. Campos
da Paz é um administrador primoroso, competente e de tal modo dirigiu bem esse hospital que fez escola. Está sendo instalado um
hospital semelhante em Salvador, na Bahia,
e outro em são Luís no meu EStado. Espero
que o exemplo por ele deixado no Hospital
Sarah Kubitschek não seja, pelo menos, interrompido, que esses novos hospitais- sejam
concluídos e instalados, e que possam seguir
o modelo daquilo que yem sendo feito aqUi
em Brasiiia. Indiscutivelmente, esse é o melhor hospital ortopédico do Brasil e é conhecido no mundo como o exemplo de criatividade e de excelêiÍcia na assistência que presta
às pessoas que o procuram. Portanto, junto
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a minha palavra à de V. Ex• na homenagem
que faz ao médico lamentavalmente exonerado da função de Diretor do Hospital Sarah
Kubitschek.
O Sr. Mauro Borges -

·
Nobre Senador

Lourival Baptista, V. Ex' também me permite u~ aparte?
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito
obrigado, eminente Seriador Edson Lobão,
pelo seu aparte, pelo depoimento que dá a
respeito do Hospital Sarah KubitscheK e do
seu Diretor, AJOyzio Camp-õs da Paz. O aparte de V. Ex~ enriquece o meu pronunciãmento.
Com mUito prazer ouço o no&re Senadõi
Mauro Borges.
O Sr.. Mauro Borges - Nobre Senador
Lourival Batista, acompanhamos atentamente o discurso de V. EX" e nos associamos à
homenagens e ao reconhecimento que -faz da
magnífica gestão do Dr. Campos da Paz, na
Chefia do Hospital Sarah Kubitschek, hospital ortopédico. Tive a oportunidade de ser
um paciente daquele hospital e pude comprovar, realmente, o elevado nível de atendimento, a preocupação com os doentes e a
competêncía dos médicos ali residentes. Então, também quero me assocíar a V. Ex~ nesta
justa homenagem que faz a todos os membros
do Hospital Sarah Kubitschek, especialmente
ao Dr. Campos da Paz, fazendo desde já um
apelo ao Governo para que reveja logo que
possa essa injustiça, esse ãto que vem pre judicar, -certamente, o bom êxito desse magnífico hospital.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Muito
grato a V. Ex~, eminente Senador Mauro Borges, pelo seu aparte que demonstra conhecimento de causa e que, como paciente que
foi daquele hospital, reconhece ter sido uma
injustiça se a exoneração de fafo- acontecer.
O apelo de V. EX', no sentido de que seja
reparada a injustiça cometida contra o Professor Campos da Paz, é o de um homem
público que tem inestimáveis serviços prestados aqui e no Estado de Goiás e, porque
não dizer, no Brasil. O aparte de V. Ex~.
muito me sensibiliza e sou muito grato .Porque
também enriqUece o meu pfOnunciamento.
Desejo- registrar o encontro que tive cOm
sua Excelência e Senhor PresidenteFernando
Collor de Mel! o, antes de sua Excelência tomar posse. Naquela ocasião solicitei, ao Senhor Presidente eleito, Fernando Collor, na
condição de médico que sou, para que olhasse
com a d6vida atenção para o Hospital Sarah
Kubistchek, por se tratar de um hospital modelo no Brasil, que tem servido de exemplo
para muitos outros países. E tudo se devia
ao corpo técnico do Sarah, corretamente dirigido pelo professor Aloysio Campos da Paz.
Realcei para Sua Excelência o Senhor Pre·
sidente que os critérios funcionais e de atendimento no Hospital Sarah Kubitschek, não
eram nuca, políticos, IDas os da real necessidade.
Minha posição continua a rilesma. Sempre
a favor da qualidade alcançada pelo Hospital

Sarah Kubitschek, fruto de- sua dedicada e
competente direção, que soube formar e conduzir equipe técnica, em todos os níveis, digna de nossa melhor admiração.
-E necessário que todos continuemos defensores daquela institUiÇão~- atentOs para que
prossiga pelo menos no mesmo nível de excelência de atendimento que alcançou.
Críticas ao professor Aloysio Campos da
Paz, eventualmente feitas por grupos minoritáriOs, forani sempre decorréncia da firmeza,
da disciPlina, da O!dem que ele impôs ao traOalho naquela Casa. Exigências -que fiZeram
o Sarah. destacar-se na qualidade do atendimento hospitalar em nosso País.
Neste momento, associo-me às manifestações do Senador Jarbas Passarinho e aos
apartes dados pelos Senadores Pompeu de
Sousa, Mário Maia, Irapuan COsta Júnior e
Meira Filho, todos de apoio ao Professor
Aloysio Campos da Paz, para destacar-lhe
as qualidades de profissional que merece, de
todos nós: o maior respeito. E os agradeci·
mentos por tudo o que ele tem feito em favor
da Medicina no nosso País.
Eminente Senador Mauro Borges, ouvi
com muita atenção o aparte de V. Ex~, e
uma coisa ficoú mesmo no cOração, o apelo
que faz ao Senhor Presidente da República
para que esse ato, se foi assinado, seja revisto
e seja feita justiça ao homem que trabalha,
a-o homem que se identifica dentro da sua.
profissão, ao homem que é Médico com "m"
maiúscul9, Aloys~o Campos da Paz.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas)

Durante o discurso do Sr. Lourival
Baptista, o Sr. Pompeu de Sousa, 3? Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior,
Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ConcedO a palavra ao nobre Senador Ruy
Bacelar.
O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.' Presidente, Srs. Senadores, venho falar-lhes de
uro_ nobre alimento derivado de um fruto brasileiro. Refiro-me ao chocolate, o alimento
mais conipleto e bem bala-nce"ado que existe.
Porém, i.i:úelizmente, é caro, é sobremesa dos
ricos. O cacau é uma riqueza amazónica brasileira. Nosso País é o s_egundo maior produtor do mundo; há mais de duzentos anos exporta o produto: possuímos a maior indústria
de derivados de cacau do mundo e 1,1ma grande e diversificada indústria chocolateira que
fabrica produtos de qualidade padrão e superior. Mas, inacreditavelmente, cada brasileiro não consome mais de 300 gramas de chocolate por ano. Além de segundo produtor
mundial, detemos a mais avançada tecnologia
para o seu· cultivo e benefi.cianiento; possuímos os mais altos níveis_ de produtividade da
lavoura; temos a maior área plantada do
mundo, e nenhum outro país apresenta melhores condições ecológicas, tecnólogicas e
econômicas para crescer, e, na liderança da
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produção, desenvolver um mercado interno
significativo. E aí está um ponto que gostaria
de debater com o Plenário: a expansão do
mercado interno para o cacau e o chocolate
brasileiros e o conseqüente aumento do consumo desses produtos entre nós.
Se temos cacau, se temos- chOcOlate, se te-mos demandas- por que não temos consumo? Está provada a excelência do chocolate
como alimento de alto teor calórico e protéico, de alimento completo que poderia suprir,
perfeitamente, as exigências de uma popu·
lação car:ente subnutrida, até faminta. Também é irrefutável a capacidade da indústria
instalada no País, de fabricar um produto de
qualidade, a preço acessível, com pr~_prie
dades nutricionais superiores, adaptado às
nossas especificidades climáticas e padrões
culturais. Por outro lado, a expansão de um
mercado interno para o cacau brasileiro (no
qual o consumo do cacau em pó e do chocolate, sob várias formas, constitui projeto rriais
seguro e promissor) é fundamental para a
diminuição da oferta brasileira num mercado
superabastacido, com grandes estoques, onde os preços_estão em queda continua e irreprimível há vários anos.
Eu pergunto, Sr. Presidente e Srs.Be.:áa(iores, tendo em vista tantas condições favoráveis: por que o mercado interno retem somente 10 por cento da produção nacional de
400 mil toneladas anuais? Por que o chocolate
não é, entre nós, um alimento popular, barato, presente na mesa da população, como
ocorre em outros países, muitos deles mais
pobres que o Brasil? É certo que a ignorância,
a desinformação e a anti-informação construíram uma contra~tura irreal e burra que
agride o consumo do chocolate no Brasil: são
tabus, crendices, superstições, preconceitos,
que, quando não subestimam, desvalorizam,
quase sempre anulam ou· destroem as nobres
e insubstituíveis propriedades do a-limento
chocolate, apesar de não resistirem à menor
análise científica. Sem querer disco!rir sobre
o insuperável valor prOtéíco e calórico do
chocolate, devo informar que, "com uma digestibilidade de 38 por cento e um v_alor biológico de 37 por cento, a proteína vegetal de
amêndoa do cacau contém quatorze dos dezoito aminoácidos essenciais aó orgallismo
humano. Seu uso dietético é igual e até superior a outras proteínas vegetais. O seu valor
calórico é estimadO eiii 183 caTOilils-P3ra cada
100 gramas".E o que pouca gente sabe, Sr.
Presidente: a Associação Intern-acional para
Pesquisa Dentária, demonstrou, recentemente, através de trabalho do Dr. Vicente
Paolino, que a existéncia de um elemento
químico identificãdo no chocolate e perten~
cente à famnia da tannis, inibe o efeito total
do streptococcus mutans, organismo que inicia o processo primário de desenvolvimento
da cárie dentária. O consagrado p~quisadQr
norte-americano Joseph Fries comprovou,
com vinte e cinco estudos publicados, que
o chocolate não produz cárie: Mas, políticas
de produção e de marketing verticalizadas,
interesses individuais e corporativos, que só
perseguem os grandes lucros garantidos e
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multiplicados, privilégios de cartéis- e inonop61ios multinacidnais, ai::ófdos espúrios, impedem a popularização do chocolate. Mantendo-se como "alimento de luxo", "produto
supérfluo da elite, dos ricos", as faixas de
consumidores estão cristalizados, certos, irredutíveis, e as margens de lucro são astronómicas. Basta examinar os balanços das indústrias nos últimos vinte anos. Produzir um cho-

colate com fórmulas ajustadas aos perfis e
às necessidades da maioria da população, requer pesquisa, üwestimento, -riScos, que o
empresário não quer corr-er~ -ãlitôã-mats-Soi:inho, sem o apoio do estado.
O Estado brasileiro, através da Ceplac,
aliado aos chocolateiras, industriais e exportadores de cacau, tem, desde 1973, patrocinado tímidas e questionáveis campanhas publicitárias para o aumento do consumo interno do chocolate. Na realidade, o consumo
indivíduo/ano do chocolate está praticamente
estacionado em 300 gramas há mais de trinta
anos. Parece que não será pela publicidade
comercial, privada, cara, e até agora estropiada, que o chocolate se transformará em
alimento popular, barato, comum na dieta
dos brasileiros. Além de uma legislação severa e definitiva para a fabricação e o controle
de qualidade, precisamos de mecanismos de
incentivos e ãpoio às empresas que Se disponham a fabricar um produto com essas características.
No sul da Bahia, está uma das maiores área$
contínuas de cultivo de cacau do mundo, e
são produzidos 90 por cento de todo o cacau
brasileiro. Formada por 80 municípios, ·equivalendo a 0,9% do território nadonal, é considerada "um oásis" na região semiárida brasileira. Em 1746, o cacau chegou do Pará
e, nossa região quente e úmida, encontrou
solos planos, férteis, profundos e bem drenados, as condições ideais para o cultivo da
planta brasileira que, antes, se tornara .. o
alimento dos deuses" dos Astecas. Na região
cacaueira da bahia, vivem mãis de dois milhões de pessoas, direta ou indiretamente dependentes da cacauicultura. Todos os outros
setores de produção são influenciados, direta
ou indiretamente, pelo cacau. Os riscos de
uma monocultura cujo mercado consumidor
de seus frutos está no exterior, formado por
países desenvolvidos, de economia organizada e forte, são evidentes, condições que, há
décadas, preocupa os produtores baianos e
lideranças regionais. Os preços internacionais oscilam diariamente, sob uma infinidade
de variáveis econômicos ou não. Se o cacau
vai bem, com boa produção e produtividade,
bons preços, remuneradores no· mercado internacional, a região também vai bem. Ao
contrário, cria-se o desconforto, o medo, a
recessão at6 o pânico ..
Mas o sul da Bahia produz ainda dendê,
coco, piaçava, guaraná, cravo-da-índia, pímenta, borracha e frutas, algumas dessas culturas nativas, outras introduzidas pelo homem do cacau. A pecuária e a pesca são seculares e desenvolvidas na região.
Em 1988, Sr. Presidente, aCeplac, vísando
diminuir a dependência iegional da economia

do cacau, encaminhou ao Ministério da Fazenda, para receber financiamento do Banco
Mundi_al, dois projetes nesta área. O primeiro projeto trata da Diversificação Agroindustrial do Sudoeste da Bahia e Norte_ do Espírito
Santo. Dirigido a 3.100 pequenos produtores
e suas fa_mílias, o -referido projeto quer implantar 16 mil hectares de culturas industriais
de ciclo longo - dendê ,seringueíra e citros
- alternados com 7 mil hectares de culturas
alimentares e industriais de ciclo curto. Está
orÇado_ em 137,3 milhões de dólares e irá beneficiar também mão-de-obra rural assalariada das fanu1ias de pequenos produtores.
O ~egundo projeto, Sr. Presidente, é de
Agroindustrialização do dendê dos Tabuleiros CosteiroS-do Sudoeste da bahia, que objetiva implantar, até o ano 2000, de 51.220 a
53.400 hectares de dendê, podendo, mais tarde, atingir 100 mil hectares. Custará de 184,4
milhões de dólares a 346,4 milhões de dólares. Apesar de ter recebido elogios de técnicos do Banco Mundial, os dois projetes continuam tramitando nos gabinetes dessa instituição, sem solução.
Nos dias 9 e 10 corrente mês; a Federação
das Escolas Superiores de Ilhéus e ltabuna
(Fespf),- re-alizou o seminário: "A crise da
Cacauicultura e o futuro das regiões produtoras", onde uma das recomendações foi o de~nvolvimento das potencialidades económicas da região cacaueira cOmo- o cultivo do
dendê, da cana-de-açúcar, pecuária, celulose, pesca e turismo.
Sr,_Pre.sid_en_te, Srs. Senadores, ao lado das
prolongadas estiagens, que há quatro anos
assolam o sul da Bahia e provocam sucessivas
quebras nas safras do cacau brasileiro, com
perdas significativas para o agricultor e o
País; da continuada e persistente queda dos
preços inteinadonais do cacau - a política
cambial dos últimos cinco anos, tem provocado a estagnação ·dos preços internos do cacau-, como se não bastasse o cruel endividamento progressivo dos cacauicultores junto
aos bancos, exportadores e industriais, a política cambial adotada pelo Plano Cruzado, em
1986 e dos igualmente frustrados Planos subseqüerites-- Bresser e Plano Verão- penalizou em demasia os produtores de cacau do
Pãls. Enquanto o câmbio dá passos de tartaruga, a i"nflação inviabiliza a cacauicultura,
com os reajustes constantes da mão-de-obra
(de Uma lavoura qu-e não admite mecanização), com o aumento quase diário dos preços
dos insumos. Essa defasagem entre o preço
do cacau e os custos de produção está impossibilitando investimentos e reinvestimentos
na cacauicultura._Os produtorçs pleiteiam e
esperam, há anos, a revisão sistemática e pe_riódica da taxa cambial, a fim de que o produtor obtenha melhores níveis de preços do pro~
duto, já que as cotações internacionais continuam em tendência decrescente e a produção
mundial supera o consumo. Essa nova postura cambial reduziria o contrabando de cacau
na Região Amazéinica, sustentado pelo mercado paralelo do dólar, região berço do cacau, para onde o cultivo voltou tecnificado
há pouco mais de quinze anos.
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A Ceplac sempre foi uma instituição contemporânea, ágil, de vanguarda no desenvolvimento agrícola, que ofereceu aos produtores e ao País, retornos admiráveis, triplicados, do que recebeu via taxa de retenção.
Uma instituição exemplar, sem déficits e sem
dívidas, que ensinava ao País e ao mundo,
como recuperar uma cultura, expandi-la,
transformando-a em centro propulsor e irradiador de outros projetas, com lucros económicos e sociais generalizados. Integrando a
. pesquisa, a extensão, a educação, o desenvolvimento regional e a diversificaçãO agropecuária e agroindustrial - a Ceplac, criada
e sempre mantida pelo produtor de cacau,
e a ele destinada, sofreu, nos últimos anos,
golpes mortais que a descaracterizaram, reduziram sua eficiência e a denegriram em seu
prestígio. Em 1983, a Ceplac perdeu a sua
autonomia financeira, ao ver os recursos da
taxa de retenção cambial sobre as exportações de cacau serem inseridos no Orçamento
Q_e_!al da União. Depois a taxa foi transformada em imposto de importação, desvinculando-a completamente da cacauicultura. No
ano passado, perdeu a sua receita, que saía
do bolso do produtor, com a suspensão sine
die do imposto de exportação. E 90 milhões
de dólares que haviam sido pagos pela lavoura ficou com os exportadores e industriais
e não sei mais quem ... Nos últimos oito anos,
a Ceplac perdeu boa parte dos seus melhores
técnicos, insatisfeitos com os descaminhos da
instituição, com as condições de trabalho desfavoráveis e Os baixos salários.
Sr. Presidente, é-preciso devolver à Ceplac
a sua identidade de trabalho e eficácia, favorecer o retorno à sua natureza de instituiçâó
técnico-científica, saneá-la, varrendo de suas
cúpulas o caciquismo pOlítiCo, ap·adrínhã.mento, o nepotismo e o loteamento eleitOreiro de seus departamentos.
Há trinta anos que a ceplac luta para iOSfitucionalizar-se entre as agências de desenvolvimento do Estado brasilelro, firmando-se o_u
como empresa, ou como fundação, ou como
autarquia com direção e corpo defiriidos, e não consegue. É urgente que se dê cara
à Ceplac, construída em trinta e três anos
de serviços prestados ao cacau, à Bahia e
ao BrasiL Apesar dos desmandos e tropeços,
graças ao agri~ultor e sua fibra, o Brasil, hoje,
Sr. Presidente, tem 750 mil hectares de cacauais nos Estados da Bahia, Espírito Santo
e Amazônia, podendo produzir, dentro de
pouco tempo, 600 mil toneladas de cacau.
Atualmente, a nossa produção está em tOri:to
de 400 mil toneladas. O cacau é O 13" produtO
da pauta de exportações, gerando 600 milhões de dólares de divisas anualmente para
o País, superado apenas, no .campo dos produtos agrícolas, pelos complexos de soja, do
café e da laranja.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não deixemos que uma instituição vital para o cacau
brasileiro e para as regiões produtoras pereça
pela pusilaminidade de alguns, vítima de interesses ocultos e inconfessáveis. Essas são as
minhas preocupações e as minhas denúncias.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) A Presidência comunica ao Plenário que designou o nobre Senador João Menezes para
representar o Senado na solenidade de promulgação da Lei Orgânica dos Municípios,
em Belém, Pará.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)
A Presidência- comunica ao Plenário que a
Comissão Diretora aprovou, eril reunião de
28 do corrente, o Requerimento n9 61, de
1990, de autoria do Senador João Menezes,
solicitando informações ao Ministro da Educação.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, que falará comO Líder. S. Ex' dispõe
de 5 minutos.
O SR. JAMIL HADOAJ) (PSB- RJ. Co·
mo Líder, pronuncia o seguinte discur_so.)Sr. Presidente, Srs. Senadores, ínícialmente
quero-registrar, como Presidente Nacional do
Partido Socialista Brasileiro, a imensa satiSfação com o ingresso no nosso Partido, ontem,
em Recife, do Governador Miguel Arraes
e de um grande grupo de políticos que sempre
o acompanharam.
Acompanharam S. Ex~ trinta e seis políticos de Pernambuco, quatro deputados estaduais, secretários de estado, prefeitos, exprefeitos, vereadores e lideranças comunitárias daquele Estado.
Feliz do Partido que pode contar, em seus
quadros, com políticos do g-c:~.barito do Governador Miguel Arraes, homem probo, competente, coerente, que não se arreda de seus
princfj:úos ideológicos que, cassado Pelo
«Movimento de 64", retornou ao Governo
do seu Estado com votação excepcional, dada
pelo povo pernambucano em reconhecimento ao seu incontestável valor.
Quero deixar aqui, em nome do Partido
Socialista Brasíleiro, os nossos agradecimentos e a certeza de que com Miguel Arraes
o nosso Partido poderá, numa dimensão
maior, planejar o novo projeto político da
Esquerda brasileira rumo ao sociálismo democrático.
Esta eia a primeira consideração que desejava fazer, usando da palavra na Hora do
Expediente.
Sr. Presidente, o segondo assunto que me
traz à tribuna, é que entra hoje, dentro de
poucos minutos, para o nosso Partido- assinará a ficha no meu gabinete - um dos economistas mais lúcidos, Professor ,da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dr. Aluizio
Teixeira, que foi Secretário-Geral do Ministério da Previdência, tendo chegado a ocupar
a pasta interinamente. S. Sa., que tem feito
a análise do projeto económico do Plano CoIlor, ingressa no Partido para ajudar-nos na
apresentação de um projeto para o futuro
do País.
Sr. Presidente, Srs. SenãâOres, confesso ao
Senado minha profunda apreensão acerca de
váriÕs aspectos do Plano enviádo pelo Governo ao Congresso.

Enfei~ado num pacote de mais de vinte
medidas provisórias, que se apresentavam co~
mo intocáveis, o conjunto· já começou a desfazer-se ante os acentuados clamores da consciência cíviCa nacional;. medidas provisórias
já foram retiradas pelo seu autor e outras
vêm sofrendo alterações, conforme se veri~
fica de novos atos ofiCiais.
-- O- qtie está ocOrrendo mostra como teria
sido preferíyel que o novo Governo houvesse
realizado pensadamente, e não de um único
jato, a lev~r o Congress_o a uma análise de
matériaS diversas sujeitas ao mesmo prazo.
Foi por causa dessa confusão que surgiram
detenções absolutamente estapafúrdias, em
nome de uma lei que não existia, burlando
o bom senso, investindo contra os princípios
basílares. do Direito Penal e, sobretudo, o
que é imperdoável, afrontando a Constituição.
NingUém, neste País, pode ser infenso ao
combate à corrupção, à defesa do consumidor, à refoima da ecomomia. Mas tudo isto
há de fazer-se dentro dos limites da Lei
Maior, que há pouco votamos e juramos cum·
prir.
Nem se argumente, como às veze_~_ternos
escutado, _que o Brasil precis_a progredir e
não pode ficar amarrado a velhos conceitos.
Ora, o primado da Constituição nunca iierá
impeditivo da nossa prosperidade; muito ao
invés, é esse primado que garante os cidadãos
e o País. As nações mais adiantadas são precisamente aquelas que não se afaSiam do seu
-estatuto básico.
Já vimos, todos nós, constituiÇões seiem
rasgadas, pisadas, ou simplesmente desrespeitadas. O resultado, em todos esses casos,
ou foi a -supressão das liberdades, ou foi a
desordem social, ou ambas. E atrás de tal
resultado vêm sempre as arbitrariedades e
as corrupções. Assim, não é possível condescender com a investida contra a Constituição.
Pequena seja a concessão que faça a respeito, em nome de suposto interesse maior, estar-se-á abrindo caminh<? para o afrouxamento da consciência juridi~a e para a desmoralização do Estado de Dire-ito.
Sr. Presidente, sempre soube q1-1e os Bancos são entidades de Direito Comercial. Eles
recebem o_ dinheiro dos seus client~s. movimentam-no, mas sempre o devolvem aos depositantes, porque o dinheiro é destes e não
deles. E devolvem quando o dono bate às
suas portas. Essa 'é uma regra, que o costume
ditou, uma verdadeira regra contratual. Não
fora assim, ninguém colocaria dinheiro nos
Bancos.
O mesmo raciocínio irripõe-se relativamen_te ãs chamadas cadernetas de poupanças. Foram estas criadas para estimular a poupança.
Seus clientes não especulavam, pois não obtinham lucros, contando, t~o-só, com a atualização da moeda. Forani elas, com o correr
dos tempos, impondo-se à confiança do público. As re'gras sob as quais foram instituídas
e S.ob as quais, captavam os depósitos nunca
deixaram de ser obedecidas.
Na verdade, num e noutro caso, Sr. Presi·
dente, nem seria lícito supor-se alteração de

se
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comportamento. OS depositantes nas duas hipóteses tinham direito às regras sob cujo império depositaram nos Bancos ou na poupança.
Esse direito é o _que a Constituição protege,
no inciso XXXVI· do art. 59, sob o nome de
direito adquirido, pois üf se havia incorporado ao património do cjQadão depositail.te:
Lei nova não pode prejudicar esse direito
adquirido - pode dispor daí para a frente,
estabelecer outras regras e valer, de então,
mas jamais fixar disciplina para o que Já se
deu, ao tempo em que vigoravam outras normas.

O Sr. Ney Maranhão um aparte? Excelência?

Conceder-me-ia

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador.
Ney Maranhão, dar-lhe-ei o aparte com mui-'
ta satisfação. Espero apenas poder completar
o período.

-O Sr. Ney Maranhão- Muito obrigado,
nobre Senador.
O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente,

essa acometida contra a poupança- e temo
que a confiança dos milhões. de depositantes
jamais renascerá - essa acometida contra'
a poupança, contrariando repetidas afirma~
çóes do Presidente Collor quando candidatei,
essa acometida contra a poupança, que tem,
segundo muitos juristas, o caráter de confisco
ou, segundo muitos outros, o de empréstimo
compulsório, é gritantemente inconstitucio~
nal._
É claro, é ii1tuitivo que o Governo, assim
procedendo, retirando enorme volume de di·
nheiro da circulação, faz um enxugamento,
obtém recursos para as suas àtividades, como
um todo, e ataca de frente a inflação. Mas,
pergunto, com toda a sinceridade e com a
consciência de homem público preocupadb,
s.e é preciso, para esse combate, afrontar de
tal maneira a Constituição!
O aspecto social não pode, por seu turno,
ficar esquecido.
As cadernetas de poupança sempre representaram uma opção intocável, garanti~a até
pelos Governos militares que tivemos; elas
se constituíram num dos principais instrumentos de captação de recursos para o Sistema Financeiro de Habitação e a sua descredilõlilidade trará conseqüências imprevisíveis.
Configura-se um absurdo dispensar igual
tratamento ao poupador e ao especulador.
Adotavam a cadei-neta de poupança os que
apenas procuravam se defender dos perversos efeitos da inflação, sem qualquer ganância de capital.
Estou oferecendo, hoje, ã consideração da
Casa, projeto de lei que visa restaurar a coo~
fiabilidade das cadernetas de_ poupança. Se
o Congresso o aprovar e, .depois, receber ele
a sànção do Executivo, tornando-se norma
legal, teremos revitalizado aquela captação
que milhões de brasileíros preferiram dui'ante
muitos anos~
Sr. Presidente, não quero alongar-me na
oportunidade;:, mas, sim, deixar bem esclareçiQa uma posição.
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Presidente Nacional do Partido Socialista
Brasileiro, fiel às suas tradições, ao seu lema
socialismo e liberdade, como fiel às convicções que porto desde a mocidade, não consigo transigir com nada que macule o prevalecimento da Constituição.
S_ou um médico com quarenta anos de exer-

cício profissional. Mas, o tempo durante o
qual acompanho de perto os acontecim!!ntos
políticos de meu País e aquele em que rhilito
ativamente na polftica me_ ensinaram esta verdade. Não é possível viver fora· da lei,· nem
acima da lei.. A liberdade, que é, sem-dúvida,
a mais nobre dama dos,ideaís humanOs, só
pode ser conquistada e conservada com orespeito à lei.
Ouço, -agora, o aparte de V. Ex\ nobre
Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão -Nobre Senador Jamil Haddad, V. Ex• é um homem públi·
co, é urn Senador que, sempre que vem à
tribuna, é ouvido com atenção por seus Pares,
porque trata de assuntos de interesse nacional
e, principalmente, assuntos que sempre de·
fendeu aqui, c_omo os relativos aos menos
favorecidos, a classe mais sofrida do povo
brasileiro. Quando V. E, fala sobre caderneta de poupança, compreendo que esiá muito preocupado com essa área. Sabemos, nobre Senador Jamil Haddad, que 90% dos
poupadores- quando falo poupadores, refiro-me àqueles que juntam Centavos por centavos para economizar - dentro da estatística do Plano Brasil Novo, têm até 50 mil
cruzados na poupança, mas comprebndo e
me ponho no lugar de V. Ex~ - acho também, que o poupador que tem algum diriheiro
no over, até 200, 300 mil cruzados novos é
da classe média. Quero dizer a V. Ex• e não falo como 19 Vice Líder do Governo,
nem tampouco como Líder do Partido do Presidente nesta Casa - que, de acordo com
o desempenho do Plano, esse problema será
resolvido a contento. Porém, não poderia o
Goveino, aõ implantar este Plano permitir
que vazasse, de maneira alguma, porque, se
assim fosse, muitos aqui, que não estão nem
tugindo nem mugindo, como diz noss_o adágio
popular no Nordeste, que tinham milhões,
explorando dentro da poupança, explorando
dentro da área fiõanceira, não seriam pegos
também. Mas o Presidente Férnando Collor
tem uma responsabilidade, prinCipalmente
com bs Uescamisados, que lhe deram a vitória, para hoje mudar os destinos deste País.
Pode fica.r trariqüílo, essa preocupação de V.
Ex' e desta Casa é infundada, porque teremos
bons frutos e bons res.ultados. Era o que tinha
a dizer a V. Ex~

OSR. JAMIL HADOAD- Nobre Senador
Ney Maranhão, qUero dizer a V. Ex~ que,
ontem, eu tinha um compromisso inadiável
no Estado natal de V. Ex•, Pernambuco, para
ver a assinatura· do Governador Miguel ArM
raes na ficha do_ Partido Socialista BraSileiro
e o seu ingresso, com muita honra para nós,
do Partido. Mas tive conhecimento, nobre
~enador, de que o meu requerimento, solici~
tando a vinda da Ministrã. Zélia Cardoso de

Mello a esta Casa foi motivo de-debates muito
fortes no plenário. Fui sabedor, inclusive, de
que o Senador Leite Chaves, o meu querido
Uder José !gnácio Ferreira e o Senador Ger·
son Camata_ apresentaram o argumento de
que não havia necessidade da convocação da
J\.finfstra, como se fosse <ilgõ de mais o Senado
Federal, no seu direito legal, constitucional
solicitar a--Vinda da Ministra para qúe tenhamos informaçOes precisas. Até hOje, o que
temos sáo informações de que o Banco Cen·
trai já lançou inúmeras formalizações, que
o Presidente da República, ontem; teria dito
aos empresários que se "virassem" para obter
dinheiro, que negociassem com o trabalhador
o pagamento em duaS ou três vezes, que estu·.
dassem uma maneira de fazer o pagamento.
Vê-se que a classe trabalhadora, mais uma
vez, está pagando, quer dizer, o empresário·
tem dificuldade de conseguir dinheiro para
pagar ao trabalhador, deve-se "virar". Então, o trabalhador que sofra! O trabalhador
vai ficar esperando que o empresário tenha
o dinheiro; se não dispuser da quantia, deverá
negociar pagamento em duas ou três vezes,
sem juros e sem correção monetária.
Por todos esses motivos, considero indispensável a presença da nossa digna Ministra
aqui, neste Plenário, dentro do que preceitua
o Regimento Interno, e mais ainda dentro
do que estabelece a Constituição.
Quero também lembrar, nobre Senador,
que, ant_eontem, a Mesa aprovou requerimento de minha autoria para que o Banco
Central informe a -esta Casa os saques além
de 500 mil cruzados novos, e aS movimentações e transferências feitas no período de
15 de fevereiro a 15 de março. O Banco Central tem o prazo de um més para responder
ao:s questionamentos daquele requerimento.
Peço a V. Ex~, Senador Ney Maranhão,
como Líder_ do PRN e Vice-Líder do Governo, que se interesse no sentido de que esses
esclarecimeritos sejam prestados o mais prontamente possível à Casa.
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cia, porque acho que tanto o Ministfõ vai ·
ficar em condições de esclarecer, quanto nós
ficaremos melhor informados sobre aquele
assunto de que possamos ter c;Iúvida. Por outro lado, eu gostaria muito de ver, nesta tribu-.
na, neste momento, o nobre Senador Jamil
Haddad, se o candidato de S. Ex• tivesse gaM
nho as eleições, porque o que se dizia. na
campanha, era que ia haver um calote, e o
Presidente Collor não deu calote; Sua Excelência liberou 20% e resguardou 80%, com
juros e correção monetária. Ainda hoje, foi
divulgada uma declaração da Ministra Zélia,
reafirmando que essa poupança será paga em
dinheiro e não em bónus. De forma que não
há esse tumulto que o nobre Senador Jamil
Haddad está querendo instalar na questão.
Segundo estatísticas, 90% dos poupadores
têm abaixo de 50 mil. Mas eu também sou
favorável a que s_eja aumentado um pouco
esse limite, porque entend9 -que há _muita
gente entre os 50 e 100 com necessidade. dos
meios finãnceiros. Nobre Senador Jamil Haddad, não há tanibém ruptura da Constituiç~o,
deve haver, aqui e acolá, a~guns senóes que
podem ser corrigidos, e estamos aqui para
isso; não estamos aqui para bater palmas e
beijar a rriâo de quem quer que seja; estamos
aqui para corrigir qualquer falha que haja.
De forma ql!e vamos examinar, em primeiro
lugar, que _estamos num estado de emergência- uma inflação de mais de 100% é emergência em qualquer país - e vamos procurar
ajudar o Governo a sair desta SituaçãO. que
não foi ele que criou, já encontrou o País
da maneira como está.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nobre Senador Jamil Haddad, a Mesa se
sente na contingência- de lembrar qq.e V. Ex~
já ultrapassou o tempo, três vezes, e estou
recebendo reclamações de outros inscritos,
inclusive de um Líder, que também ·quer falar
nessa qualidade, que é o Senador Mauro Borges. De modo que solicito de V. Ex~ não
conceda mais apartes, porque, tendo o priviO Sr. Ney Maranhão- Permite-me V.· légio de falar como Líder, tem também o
desprivilégio de falar por pouco tempo e já
Ex• um aparte? V. Ex• Citou-me, serei rápido
ultrapassou- segundo estou informado, pois
na minha consideração.
tive que me ausentar ........ por três vezes, o
O SR. JAMIL HADDAD- Diante do meneio do S_enador Afonso Sancho, permitindo tempo regimental.
que V. Ex• volte a apartear-me, antes que
O SR. JAMIL HADDAD - O nobre Senaeu possa c_eder-lhe a palavra, ouço V. Ex•
dor Afonso Sancho diz que, se o Lul_a tivesse
O Sr. Afonso Sancho- Se o nobre Compa- ganho, confiscaria as cadernetas. Isso foi o
.p,b:eiro Afonso Sancho desejar complemen-· que o candidato eleito declarou ã população
brasileira, dizendo que não votasse no Lula.
tar, P?de fazer uso da palavra._
E o Lula, várias vezes, afirmou às televisões
O Sr. Ney Maranhão- Seriador Afonso
e aos meios de comunicação que, em moSancho, faço o favor, antigüidade é posto!.
mento algum, tínhamos em nosso projeto algo relacioqªQQ com qualquer confisco de caO SR. JAMIL HADDAD- Então, concederneta de poupança. E quem confiscou foi
do a palavra ao nobre Senador Afonso Sanaquele que disse que não o faria e que ganhou
cho.
votos da class_e média atrás dessa mentira préO Sr. Afonso Sancho - Gosiaria de dizer,
~leitoral de que não mexeria nas Cadernetas
~nicialmente, que não estava, aqui, na hora
de poupança.
da discussão do requerimento.
Outro dia, me perguntavam: "'E se o Lula
tivesse feito isso? Será que as tropas estariam
Entretanto, .devo dizer, a priori, que todo
na rua?
requerimento, nesta Casa, que for feito no
sentido de convocar Ministro para prestaresO (rue quero deixar bem ~],aro é que a Constituição deve sáintoCável. JufimOs a Consti- _
·- clarecimento tem o meu aval por antecedên-
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gresso, receber a sanção do Executivo, e se
tornar lei, ele poderá revitalizar o tipo de
captação de recursos em que milhões de brasileiros confiaram por muitos anos.
Sr. Presidente, apresento este Projeto que
pode ter duas conseqüências: primeiro, ser
penho, ontem, para que fosse aprovado o sancionado pelo Senhor Presidente da República depois de aprovado pelas duas Casas
requerimento propondo a vinda da Ministra
do CongreSso Nacional, e trazer de volta a
Zélia, o· qual se tornou extremamente polêcredibilidade popular nas cadernetas de poumico dentro deste plenário, como se fosse
pança, que ficaram completamente desmoraum crime da nossa parte convocar S. Ex' Pela
lizadas com essas medidas governamentais.
primeira vez estava sendo convocado ao SeSe Sua Excelência por acaso vetar o projeto,
nado da República um Miriistro de Estado.
fica claramente configurado que haverá noEra uma exceção. Por quê? Queremos saber
vos confiscos. A população saberá, então,
a verdade.
o que fazer, em face justamente do que houve
Em razão disso, Sr. Presidente, dei entrada, hoje, no seguinte projeto:
· cOm as cadernetas de poupança.
Em defesa dos poupadores que estão querendo levar seu dinheiro para casa, não o
PROJETO DE LEI DO SENADO
deixando mais nos bancos, não acreditando
N•/90
mais nas instituiçéfes de crédito, de investiDispõe sobre garantias dos depósitos mento. Apresento, ao Senado Federal este
Projeto que, espero, seja aprovado pela Casa
em caderneta de pçmpança.
e, posteriormente, pela Câmara dos DeputaO Congresso Nacional decreta:
dos. Poderemos, então, dizer à população
Art. 1" O saldo, a correção e os rendimentos das contas de depósitos em caderneta brasileira: "Podem depositar de novo na cade poupança serão garantidos pelo Governo derneta de poupança", Ou então: ''não depoFederal e somente poderão ser movimentado site mais na-Caderneta de poupança, porque
não há como garantir o que -ocorrerá com
por seus titulares ou à brdem destes.
Art. 29 É vedado 'ao poder público, sob esse- ativo financeiro".
Completando o que vinha dizendo antes
qualquer pretexto, to:~;nar indisponíveis os redos apartes, Sr. Presidente, no exame de alcursos-existentes_ nas contas de depósitos de
gumas medid~s provisórias enviadas, o Concaderneta de poupança.
Art. 3_1' Qua~quer alteração. nas condi- gresso Nacional se deparará diante de uma
ções pactuadas quando da abertura de contas encruzilhada. De ó:m lado, o conto da sereia,
o palco iluminado, os refletores, as promessas
de depósitos em caderneta de poupança não
de que só a adoção integral do Plano tudo
atingirá os depósitos já efetuados, mas só os
realizados a partir de então na mesma cader- salvará; de outio, s-imp1esmente a Constituição, silenciosa, :austera, tão aplaudida há bem
. neta ou em contas novas.
Art. 49 Esta I:.ei entrará em Vigor na data poucos mes~s ~-qUe agoia PrOcUram o! vi daie desconhecer.
de_sua publicação.
--Faço votoS rio Sintido de que Uma solução
Art. 5<> Revogam-se as disposições em
seja encontrada, entre o Parlairiento e o Execontrário.
cutivo. Mas infelizmente, se não o for, desde
Justificação
logo que a minha opção será pela Constituição, porque esta será sempi'e a melhor opA recente medida provisória governamental que tomou indispensável gr,ande pàrte da ção para o Brasil e para o seu povo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
poupança popular rompeu com a credibili(Muito bem!)
dade do sistema financeiro. As seqüelas deixadas demorarão a desaparecer.
--Durante o- discurso cio Sr. Jan]Ú fladPenso que os fins nãO justificam os meios,
dad, o Sr. Nabor Jú,nio.r, suplen(e de Sçao oori.trário do que exibe o procedimento
cretário, deixa a cadeira.da Presidência,
ofiCiaL·- -que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa,
As cadernetas de poupança· sempre foram
3~ Secretário.
uma opção intoCável, garantida até pelos gotuição e o Presidente a jurou. A prova de
que estávamos com a razão foi o fato de Sua
Excelência ter retirado as medidas inconstitucionais.
Estou vendo aqui o meu nobre companheiro Jutahy Magalhães, a quem agradeço o em-

vernos militares que tivemos. Elas se constituíram mim dos principais instrumentos de
captação de recursos para o Sistema Financeiro de Habitação e a sua descredibilidade
trará conseqüéncias imprevisfveis.
É um absurdo tratar igualmente o poupador e o especulador. Considerar especulador
um titular de caderneta de poupança representa incoerência, pois os q-ue adotavam esse
instrumento apenas procuravam se defender
dos perversos efeitos da inflaÇão, sem qualquer ganância de ganhos de capital.
O presente projeto preteD.de restaurar a
confiabilidade das cadernetas de poupança.
Se amanhã, aprovado petas Casas do Con-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges, como líder.
O SR. MAURO BORGES (PDC - GO.
Como Hder, pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ocupo esta tribuna para chamar a atenção do Governo federal para alguns aspectos graves de crises que estão no
processo·- se isto é possível - de gestação
acelerada e _gue podem trazer sensíveis perturbações para o bom desempenho do chamado Plano Brasil Novo. Trata-se do grande
número de desempreg~dos, da mão-de;-obra

Março de 1990

ociosa e também da perigosa situação da agricultura brasileira.
Quanto à mão-de-obra, é possível, é provável que decorra praticamente da paralisação
da construção civil no País que, sem recursos,
está dispensando em massa os trabalhadores,
pois não tem como atender aos apelos do
Senhor Presidente da República, pedindo
· que não os dispensem. As construtoras não
têm, absolutamente, condições de manter
operários parados, estão sem recursos para
comprar cimento, ferro etc., ó que traz uma
ameaça terríveL
O outro problema diz respeftõ à área rural,
mas asconseqúências se. fazem sentir também
m,is· cidades: é o esvaziamento dos garimpos.
Di:vido às medidas repressivas inspiradas na
ecologia, no meio ambiente e, principalmente, pela queda do preço do ouro, os garimpeiros estão sendo evacuados com muita rapidez. Pai-a onde-vai toda esSa gente? Vai para
as cidades, engrossar o exército dos desocupados, gerando graves tensõf!S sociais. Nada
pior para um homem do que estar desempregado.
Qual a nossa proposta? O Governo~- Sem
ferir os objetivos do Plano Collor, imediatamente deve tomar providências para -que se
abram novas- frentes- de traba_lho, sobretudo
na conStrução de casaS Populare.c; e no saneamento básico, no sentido de atender aos anseios-daquele que mora rios campos, o_ trabalhador rural. Isso, sem .dúvida alguma, não
é inflacionário e ãjuda à diminuir a tensão
social existente.
Com relação à agricultura, a situação também é muito grave. Houve, devido à falta
de recursos, antes me_smo do Govemo -Collor, _a falta de meios para a plantação, uma
queda de mais ou menos 10% nas,ár~ plantadas no Brasil. Acrescente_-se_a isso o exces_so dç chuvas nas regiões Centro_-Oeste e Sudoeste, as Regiões produtoras de grãos por
excelência.
-

O Sr. Irapuan Costa Júnior - Permite-me
Ex~ um aparte?
O SR. MAURO BORGES - Com -muito
prazer, Senador IraP.uan Costa Júnior.

V.

O Sr: Irapuan Costa Júnior -'---Então o
Deputado Carlos Lacerda disse uma vez- que
se "desaparecesse o Ministério da Agricultura
e os jornais itâo noticiassem ninguém ho Br-a~
sil fiCaria sabendo disSó. A afirmativa do exDeputado, ex-Govt:rnador Carlos Lacerda
encerra uma grande verdade. De fato, õ Ministério da Agricultura, há muitos e muitos
anos, não vem auxiliando o agricultor. O agricultor brasileiro tem obtido s_uce.s.s_o_, 'as safras
-têm sido consideráveis e tem havido melhoria
da produtividade, apesar da falta de recursos
para o plimtio na época própria, da falta de
apoio nos setores maiS importantes .. Eu queria apenas emprestar esta pequena colabo- ração ao discurso de V . .l;:x' e parabenizá-lo
pelo levantamento de temas tão importantes.
O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado, Senador Irapuan CC!sta Júnior, pelo feliz
aparte de V. Ex~.
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Realmente, a -deficiênciã, a queda de plantio, foi conseqUência, êrri. grande ·parte, da
imposSibilidade de se plantar sem dinheiro,
A agricultura é um dos setores mais descapitalizados dentre as atividades produtoras
do País. As dificuldades vêm aumentando até
um ponto insuportável.
O'produtor agrícola é condiciônildo, por
falta de outras alternativas, a palavra de qualquer jeito. Mas há uma limitação; chega um
ponto em que ele fica bloqueado pela falta
de recursos para os insurnos, para os combustíveis etc.
Chamo a atenção do Governo -para um aspecto capital. Aproxima-se no mês de abril,
o início da colheita de grãos de arroz, de
milho, de feijão, de soja. O grossô da Safra
de grãos começará a ser colhido e não há
recursos disponíveiS nos bancos para atender
as necessidades dos plantadores, dos agricultores, que vão perder todas as suas esperan~
ças com os grãos no chão, sem que possam
colhê-los. E não é só o fato âe colher; há
também o transporte e o armazenamento,
aspectos esses ·da maior importânciã,
O Sr~ JU.taby Magalhães - Permit3.-me V,
EX' um aparte?

O SR. MAURO l!ORGES- Ouço o aparté
do nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Mauro
Borges, vejo que V, Ex• está" colocandO o
assunto nos seus devidos termos. A agricultura envolve problemas regionais, problemas
de estação própria para plantio, para colheita
etc. Na Bahia, por exemplo, estamos na entressafra de váriOS-de nossos produtos. Quanto ao cacau, acabamos a safra e não estamos
ainda na época do temporão. Nesse período,
só exi~tem despesas para o proprietário de
uma fazenda de cacau: de pessoal, de manutenção e custeio da fazenda. É uma despesa
alta. Além do preço ter despencado de 600
cruzados- há três anos que-estamos praticamente trabalhando no vermelho na região
cacaueira da Bahia - para 300 cruzeiros o
preço da arroba de cacau, por causa do problema da diferença de dólar, há falta de dinhei.i-o e falta do produto também. Como alguém p9de sobreviver se os seus·recutsos para a manutenção da fazenda estão-presos-e
não foram aplicados? Quando chegar a época
do temporão faltarão os insumos, o trabalho
ae-·nmpeza a-~ú:õ-ça -e ruda-·aquno -que·se -fãi
necessário. Estou ci~ando cacau, !Das poderia
citar café, soja, sisai, mamona ou vários produtos lá da Bahia. O que se está vendo? O
dinheiro preso~ Quando chegai a colheita,
vamos ter uma queda muito grande da produção. É o_que se está prevendo e o que leio
nos jornã.is. nas opiniões dos técnicos. s-e ·a
agricultura falhar, a inflação também Vãi sofrer as conseqüências. A falta de produto
agrícola levará também a aumento de·pfeçõs
e aumento de inflação,
O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado, Senador Jutahy Magalhães. Agradeço a
V. Era argumentação deste aparte, que muito honra o meu discurso.

O Sr. Antônio Luiz Maya -

Permita-me

V. EX' um aparte?

O SR. MAURO BORGES - Com muito
prazer, Senador Antônio Luiz Maya.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa.
Fazendo soar a ca:mpairlha.) - alerta que,
comO à S6iiador Mauro Borges está falando
como Uder, o tempo é escasso. Sei que foi
ultrapassado, porque eu eStava ausente da
Presidência. Há outros Senadores inscritos
anteriormente. Eu pedifia, en'tão, a V. Ex~
que foSse breve_.
O Sr. Antônio Luiz Maya -Serei breve,
Sr. Presidente. Nobre Senador Mauro Borges, õ1éhla que v.cx•' traz à reflexão requer'
realmente, muita atenção dosSrs. Senadores.
O País, hoje, está com uma crise de grandes
propàrç6es no campo da sua produção. Temos visto nos últimos três anos que o Brasil
conseguiu safras extraordinárias. Porém,
existe uma Crise já à)nfigurada no ano passado, depois da última safra; é o problema da
aplicação dos recursos da agricultura, para
o que V. Ex• está chamando a atenç8.o de
toda a Nação, através da tribuna. Enfatizo
o seguinte: mesmo que fossem diminuídos
esses recursos, que fossem liberados em épocas oportunas, a racionalização da aplicação
do recurso talvez pudesse, de algum. modo,
minimizar a crise-. Temos que nos empenhar,
porque~ aumentar o recurso orçamentário ·
nesta oportunidade seria muito difícil. Mes·
mo com os recursos diminu"fdos, mas liberados a' tempo para o custeio, para a colheita,
sem dúvida alguma viria a minimizar a situação dos produtores brasileiros. Congratulome com V. EX'! pela reflexão que está trazendo à Casa de um tema tão importante e que
merece toda a atenção -do Senado, da população brasileíra, da República toda e do Governo sobretuPo ., Muito obrigado.
'O SR. MAURO BORGES - O aparte de
V. Ex• muito ilUstra 6 meu diScurso.
Afinal, _Sr$._ Senadores, o"' que pode acOntecei se isso não for mudado imediatamente?
Vai ocorrer o fenômeno tecnicamente chamado de desabastecimento. Não vamos ter
ofertas suficieÍltes'de grãos, base da alimentação do brasileiro, o _que 'Vai gerai um aumento sensível da tensão social, com graves
áifícUldades para o desempenho do Plano.
Mais aíilda. vã.i acarretai repetiÇão dos lamentáveis fatos ocorridos durante o Plano
Cruzado", quando houVe um certo aumento
da çapacidade aquisitivã., sem a oferta suficiente. Passa-se a importar de forma desorganizada, de forma completamente desaconselhável, e .o Brasil queimou 2 bilhões de dólates _d_e su~ diVisas em importações de todas
as partes, de produtos que não eram absolutamente necessáriOs. Houve uma dissipação
das nossas parcas divisast mal-compradas.
Houve uma má negociação. O Brasil poderia
ter comprado de forma muito melhor. Houve
aqui uma CP! da importação de alimentos,
da qual tive a honra de ser Relator e o Senador Dirceu Carneiro, -o Pi:esidente. Foi unia
longa CPI, alicerçada em dados reais e impor-
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tantes, que boje estão na mão do Sr. Procurador Aristides Junqueira a quem peço, nesta
oportunidade, que dê um andamento, que
tome uma providência qualquer. Não pode
ficar lá durante tanto tempo. Esta é a minha
colaboração_âqueles que governam o Brasil,
no sentido de que atentem para essas duas
importantes questões.
Era o <jue tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA·
DORES.·

Mário Maia - Moisés Abrão - Carlos
Patrocínio- Cid Sabóia de Carvalho- Marcondes Gadelha -Humberto Lucena- Ney
Maranhão- João Calmon- Matta Macha·
do_- Alfredo Campos -Severo Gomes Márcio Lacerda - José Paulo Biso! - JOsé
Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO

DIA

[tem 1:

Discussão em turno único, do Projeto
de Lei doDFn~65, de 1989, de_i_nicíativa
da Coínissâo do DistritO Federal (apre·
sentado por sugeStão do Deputado Augusto Carvalho), que dispõe sobre a utili·
zação de cursos d'água na área do Dis·
trito Federal por empresas industriais e
agroindustriais, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n•
46, de 1990, da Comissão
~ do Distrito Federal.
Em discussão o projeto, em turno linico.
(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a -discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado;
A matéria vai à ComiSsão DiretOra,
a red_ação final.

para

É _o seguinte o projeto apfovado:

a

PROJETO DE LEI DO DF

_ N• 65, DE 1989 . . .
(Apresentado por sugestão d('
Deputado Augusto Ca~~lho)
Dispõe sobre a utilização de cursos d'á·
gua na tirea do Distrito Federal por em·

presas industriais e agroindustriais.

.-Art.

AS empfeias i"ndllsidaiS e- agroinque se Utiliza-rem dos cursos d'água
no territ6río õõ Dilõtrito Federafficarri obrigadas a captar as ágUaS, exClusiyamente, em
local situa~o abaixo do ponto Onde a mesma
empresa lançar seus esgotos.
Art. 2~ O disposto no artigo anterior não
iSe-nta ·a empresa do cUmprimento das obrigações estabelecidas na legislação ambiental.
!9
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Art. 3a Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 49 Revogam~se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousaj
-Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre -Senador Lavoisier Maia.
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação brasileira vive atualmente sob
o impacto do Plano Brasil Novo de combate
â inflação .. Há um aspecto deste Plano que
tocou profundamente à minha sensibilidade
de homem público. Refiro-me, Srs: SenadOres, à extinção do Finar, através da Medida
Provisória oP 161, de 15 de março de 1990.
Na qualidade de homem público do Nordeste, representando nesta Casa a gente sofrida daquela região, não poderia silenciar diante desta medida. Nesta hora, silenciar é tornar-se cúmplice de um golpe de mgrte aplicado contra o desenvolvimento económico
do Nordeste.
Estou convencido de que uma Sudene sem
o Finor, sem incentivos fiscais, assemelha-se
a um sistema de irrigação sem fonte abastecedora.
Ninguém, em sã ·consciência:, ·pode neg"ar
,o papel altamente positivo que os incentivos
fiscais têm representado para o desenvolvimento do Nordeste nos últimos trinta anos.
O Nordeste antes -da Sudene
A política do Governo Federal 'para o Nordeste compreende duas fases bem distintas:
a primeira que começou no final :do Império
e prolongou-se até o início dos anos _50; e
a segunda, que foi iniciada com a criação
da Sudene, estende-se até os nossos dias.
O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V.Ex' um aparte_?
O SR. LA VOlSIER MAIA- Com prazer,
nobre Senador.
O Sr. tluniberto Lucena- Lamento interromper V. Ex' no início dO seu pronunci3mento, mas, por motivos superiores, vOu ter
de ausentar-me d_o plenário, e não gostaria
de fazê-lo sem participar com· utn aparte ao
seu discurso._ Inicialmente, estou de pleno
acordo com V. Exl' quanto à posição que assume, como Parlamentar do Nordeste, em relação à pretendida susperisão dos recursos do
Finor por teiilp'o indeterminado, no contexto
do chamado Plano Co1lor. Sei, perfeitamente, que a intenção do Chefe do Governo,
pelo que se diz e pelo que se sente, não é
:r·de extinguir os incentivos ftsCais do Nordeste, mas de suspendê-los po~ tempo indeteríninado, como o fim de conseguir uma redução do déficit público, de vez que esSes
!-ecurs_os, por enquanto, seriam recolhidos ao
Tesouro Nacional para o custeio das despesas
do Orçamento da União. Lembra-se bem V..
Ex• os anos 50. Mas eu diria que, tambénl;
não podemos· esquecer os anos 60, quando,
graças ao câmbio de custo, aliás, praticamen-

te·. st.ÍbsidiãdÕ pelas exportações do Nord~s
te, o Ceríiro~Sul conseguiu reatizar o"seu processo de indl.lstrialização, no Governo de Jusceliiio Kubitschek de OliVeira. Através desse
que -esse -inesque-cível
incentivo'·Cambiãl
ex-Presidente da República conseguiu levar
para São Paulo a indústria aUtomobilística
e outras indústrias importantes. POis bem,
justamente quando terminava a implantação
do pólo industrial do Centro-Sul, e que o
Presidente Juscelino, após a seca de_1958,
impresSionado com a pobreza absoluta daregião a que nós pertencemos, resolveu criar
a Sudene, sob a inspiração dos estudos de
Celso Furtado, e através do Codene, veio,
então, o Governo Jânio Quãdros e instituiu
a chamada verdade cambial e, pela Instrução
n? 204 da Sumoc, na época, extinguiu o câmbio de custo e não permitiu, portanto, que
o incentivo cantbial financiasse também a industrialização do .Nordeste. Naquela época,
surgiu, no Congresso Nacional, furto da imaginação criadora do_ grande nordestino, a
quem homenageio neste instante, o então
Deputado Gileno De _Carli._ a idéia, copiada
daJ~gislação italiana, do incentivo fiscal, mediatne dedução do Imposto de Renda, para
o custeio do nosso desenvolvimento regional.
Nasceu, assim, a_ Sudene, que, inicialmente,
foi mantida por 50% de dedução do Imposto
de Renda, conforme_sabe V. Ex• Mais adiante, outros governos na fase do autoritarismo;
desviaram a maioria desses recursos para ou·
tras regiões_~e setores, inclusive para a Ama~
zônia, para a pesca,_ para_ o t~rismq, o que
ocasionOU uma certa paTada na industrialização .do Nordeste, porque também grande
parte dos páreos recursos do Finar, ao longo
desse tempo, foi drenada para custear o Pólo
Petroqufmiç-o çla Ballia, que é uma grande
obra, mas que, por se tratar de um investimento carísl'imo, d((veria ter_sido financiado
não _pelos inCentivos fiscãis, nias pelo próp!io
Tesouro Nacional; como ocorreu com outras
grandes obras em todo o País. Agora, vem
o governo Collol_' de Mello e torna essa medida a que se refere V. EX"- Acho que esse
aspecto -do -Plario deve_ ser estudado com muito cuida_dO ... Témos ·que refletir. sobre ísso,
e estoU- de pleno acordo com o discurso de
V. Ex~~- por -~ultiver ·a-s suas -conctusOes: Mas
apresso-nie érri-lhe dizer, solidário que fico
com V. Ex•, que apresentei duas emen~as:
a pr,imeira, estabelecendo que a _suspensão
dos incentivos do Finar e dá- Sudarrl~ria,
apenas, _por seis meses, conforme, aliás:. preconiza a C9nstitUição no AtO deis-Disposições_
Cõnstituciionais -Trã.nsitódas, parã.--que Se
pOSSa fazer ·uma ie(àrmulação de sua aplicação no futt~ro; e a segunda dispõe_ que essa
sil'speriSão itão se- estenda. ·aos projetes já
aprovados pela Sudene e em fase de implantação, sob peha de estarmos concordando
com 1.10la grande recessão no Nordeste, o que
imjJortafá o desemprego em massá de milhares e milhares de_trabalhadores, numa região
que,_ como sabe V. Ex•, ainda tem o Esfadc.
como o grande patrão. QuerO -congratularme, portanto, com V. Ex•, ao nie solidarizar
como seu pronunciamento.

ror
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Q_ SR~ LAVOISIER MAIA - Eminenfe
Senador Humbeito Lu-cena; -conhecedor em
profundidade dos problemas nordestinos,
que, com eu, também se preocupa com essa
medida da Presidência da República, de ex~
tinção dQ Finar, em seu aparte_,_ antec_ipou-sé
em alguns itens do discurso que ora pronunM
cio e que muito enriquece com sua palavra.
Na primeira fase, verificou-se uma acen·
tuada preocupação com o desenvolvimento
dos recursos hídricos. Por causa das secas
intermite:Otes, _que se suced~m em ciclo$ ele
dor e de terríveis desagregações sociais, o_
problema do Nordeste foi reduzido à falta
d'água. Daí a preocupação quase unilateral
com a construção de açudes e barragens, cuja
finalidade_ é acumular o precioso líquido para
garantir a sobre~ivép_cia da população e dos
rebanhos.
Enquanto' o GOvernO federal Cuidava -da
co~trução de açudes e barragens n.o No r·
deste, a política de industrialização era dirigida para beneficiar outras regiõeS brasilei·
ras.
Com baixo nível de capjtal_i~aç_ão e sem
estimulo para modernizar-se, a indústria no r·
destina alcançou um elevado grau de deteria~
rização nos anos anteriores à criação da Su~
dene._
Atendendo aos interesses_do empresariado
do Sudeste, o Governo _central adotou, apóS
a: II Úüeira Mundiãl, uma política cainbial
que resultou em rápido crescimento indus·
trial do Sudeste,_em detri'!le!l-JO _d?$ q:_~m_ai~
. r~g_i9es 4~Yaí~·-_
_
De 1946 a 61, os principais pi'odUtos agrícolas de exportação do Nordeste ficaram ·pro·
gressivamente bloqueados no mercado inter~
no e externo.
Por outro lado, as secas de 1951, 1953_e
1958 provocaram o· colapso da agric_ult1,1ra !;Je
subsistência. A crise ecoriômica afeiãva ·coÍ1·
corDitantemente -todOs os Setores da econõ~
mia nordestina.
Naquele caos. de triste memória, surgirãm
movimentos sociais que galvanizaram as aspirações coletivas de uma sociedade em crise,
o N ardeste do fiilal dos anos 50 e início· dos
a!ios 60 tÕÍrioU-Se um barrii di pófVora:--

0 Si-._ Ney Maranhão aparte, nobre Senador?

Permite-me um

O SR. LAVOISIER MAIA - Com muito
prazer, Senador Ney Maranhão.
O Sr. NeY Maranháo -- semldoi LaVõlsiei
Maia, niJ]g~ém nes~a ~sa discute q1,1e, quan~
ào V_ Ex~ vem à tribuna é para defender
o Nordeste. V._E~ foTGovernaâor, e úoVer~
nadar e Prefeito do Nordeste são missioná·
rios. Conhecemos os problemas do Nordeste.
No que concerne à Sudene, nobre Senador,
ninguém :mais do que V.· Er, do que nós,
nordestinos-, temos cons-ciência. Como dizia
o grande conterrâneo do Senador Humberto
Lucena, José Américo de Almeida, quando
Ministro de Viação e O.bras Públicas no Go·
vemo de Get~lio Vargas: "O-NordeSte lião
precisa de esmolas. O Nordeste precisa apenas viabilizar o rio São Fni.riCiSOO para· s_e tOi-
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nar a Califórnia da América do Sul, abastecer
o País e exportar para o mundo". Todos nós
temos consciênci8..-E o Presidente d8. República, um nordestino. tem um compromísso
com essa região. V. Ex~ sabe que no primeiro
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Ê verdade que, desse total de 2.784 Projetas aprovados, foram efetivainente irriPlántadOs e concluídos um total de 1.437 Projetas,
081'. Ney Maranhão -Pennite-me v. EX"
representando um investimento total realium outro aparte? (Assentimento do orador.)
zado de NCz$ 305,0-hilhOes, com uma partici-Nobre Senador, concordo com V. Ex• Nós
turno das eleiçõ_es S_ua Excelência não a:cdtou
pação do Finar de NCz$ 82,1 bilhões e a_
temos que :icoropanhar o fundo constituciouma imposição do Governador do Ceará. Pocriação de 312.600 empregos diretos.
nal, fundo esse que nós, da Bancada nordesdia até ter peidido o primeiro turno das eleiÉ
importante
ressaltar
que
em
31
de
detina, lutamos e Conseguimos esses 3% -prinções presidenciais, mas não aceitou a impo·
zembro de 1989, emcontravam-se em implancipalmente para a área do Nordeste: 1.8%
sição, porque Sua Excelência está conScieilte
tação no Nordeste, com apoio do Finar, um
-,para
q1:1-e
ele
seja
ap\icado
religiosamente,
da responsabilidade na defesa dessa região.
total de 1.014 projetas, com previsão de inprincipalmente,
nobre
Senador,
dando
ênfaAgora, nobre Senador, este País -dizia o
vestimento da ordem de NCz$ 214,5 bilhões,
se-aosmicros,
pequenos
e
médios
produtores.
General De Gaulle que este não era uin País
com uma participação do fínor de NCz$ 83,3
Na semana passada eu pronunciei-me aqui,
sério- está se tOrnando sério, agora, depois
bilhões e uma previsáo de êriação de 235 mil
alertando o Governo de que houve uma reudo dia 15. Este Governo será um GOverno
nião' na Bahia onde esse fundo constitucional . empregos firetos, gerando autos 940 mil emtransptarente, pOderá errar, mas errar conspregos indir"etos, totalizando L 175 mil novos
foi estudadO e umã de sua parte foi dividida,
ciente, e consciente mais, como aconteceu
ocupações de trabalho.
sendo dado às micras, pequenas e médias
agora com a :r_etirada dessas duas Medidas
empresas, no meu entender, um grão de
Segundo avaliação feita pelos técnicos, paProvisórias, acontecimento que todOs-aPlauareia: 500 milhões de cruzeiros. V. Ex~ sabe
ra. cada unidade monetária que o Governo
dimos. Acontece, e V. Ex• vai concordar coque nós temos que fortificar as micras, méaplicou no Nordeste, do sistema de incenmigo, 'que houve um freio de arrumaf.ío na
dias e pequenas empresas que estão quebrativos, a iniciativa privada adiciono'u i,85de
Sudene. V~ Ex~ sabe que ela benefiCiOu muito
unidade monetária.
das neSte País, pois são elas que dão emprego
o Nordeste, mas também houve muita cor»
e, hoje, na Sudene, como V. Ex• sabe, não
rupção, que está sendo apurada, inclusive,
Que razões- levaram tantos empresários a
tiveram o menor apoio; -Hoje essas micras,
processos contra empresas que receberam reinvestir no Nordeste?
pequenas
e
médias
empresas
vivem
de
teimocursos dos incentivoS fiscais e que desviaram
Segundo pesquisas feitas pó! técnicos do
sas que são e pelo beneplácito das grandes.
para outras finalidades. Isso está sendo apuInstituto de Pes_quisa Econdmica Aplicada
Tenho certeza de que V. Ex• concordará corado e essa gente vai para a cadeia, não se
(Ipea), os incentivos fiScaís irifluencíaram,
migo.
iluda! V. Ex~ pode ficar certo, como Senador
·fortemente, na decisã.o_ de investir no- Nordo Ne:rdeste, como eu, Primeiro Vice-Líder
deste. Entre os empresários entrevistados,
O SR.. LA VOIS!ER MAIA - Muito obrido Governo, Lfd6r do Partido do Presidente
65% informaram que não teriam feito investigado, nobre Senador Ney Maranhão.
·aqui, de que serei, juntamehte oom V. Ex',
mentos no Nordeste se não existissem incenSr. Presidente, Srs. -Senadores! urgia, por
um soldado, comb todos nós nordestinos, pativos. Isto parece o óbvio ululante. Mas, é
conseguinte, a adoção de uma nova po1itica
ra qUe a Sudene volte a ser aquilo que era
importante que tenha sido comprovado cienregional para fazer o Nordeste superar aquela
no Governo de Juscelino Kubitschek, e quem
tificamente. Sobre isto, posso dar o meu tescrise.
for nomeado Diretor Supeiliifeiidente da Sutemunho. Durahte o meu governo, vários
Entendendo a gravavidade daquele modene - V. Ex~ e os nordestinos podem ficar
grupos empresariais do Sul e Sudeste inplanmento Histórico, o Presidente Juscelirio Kutranqüilos- irá despachar diretamente como
taram indústrias no Rio Grande do Norte.
bitschek,
num
gesto
de
estadista
com
ampla
o Senhor Presidente da República. Os incenCito alguns deles:
visão
dos
problemas
nacionais,
reselveu
criar
tivos, não tenha dúvida, virão dentro de pouTexita, do Grupo George, çle !São :P3.ulo;
a SuperintendênCia -para o-DesCnvo1vimento
co teffipo, mas com a seriedade devida desse
Experb; Sulfabril, de Santa Catarina, que im·
do Nordeste (Sudene), em 1959, coin poderes
órgãO de desenvolvimento da nossa regi_ão.
plantou a unidade, no prazo de uni ano, ge·para.programãr· e exeéu.tar uma nova política
MuitO Obrigado.
rando 400 empregos diretos imediatamente;
de deseDvolvimento regioriat
Teka, também de Santa Catarina, Q.ue refOiO SR. LAVOISIElt-MAIA-' -Multo o-briPara implementar esta nova política, a Sumulou:e modernizou indústrias, implãntada
gado, nobre Senador Ney Maranhão. Qu~ira
dene elaborou diversos planos diretores e
no período de 1979 a 1983; Párcelana Beatriz,
Deus que isto ã.conteça. -contou inicialmente com o Sistema 34/18. Em
também de São Paulo -através da Sudene,
Estou preocupado, muito preocupado,
1974, aperfeiçoando esta política de incencriamos um pólo cerâmico, instalado no Rio
porque sou da região, vivi épocas difíceis
tivos, o Governo Federal resolveu criar o
Grande do Norte, e a primeira fábrica foí,
quandq governei o. Rio Grande do Norte.
Fundo de Investimento do Nordeste (finar),
logo no início do meu _governo, implantada
Esses excessos, ·essas irregularidades podem
através do Decreto-Lei·n~-1.376; de 12 de
e, no finãl, já tive a -feliciáadé -de· Ve!, de
existir, mas deveriam ser corrigidos logo!
dezembro de 1974. Sua principal finalidade
sentir o resultado daquele esforço, a porce·
é fortale-cer-a páuP8riça do Nordeste através
lana fina é produzida com calllim de primeira
.O Sr. Ney Maranhão- Estão sendo, nobre
de subscrição de ações em projetas em fa'se
qualidade, no Rio Granâe do Norte, gerando
.Senador.
·
. _de" inip1a:ntãção na Região.
também muitos empregos.
Os inquéritos já estão em andamento e as
Apesar da pulverização dos incentivos fisLamentavelmente, onze perfis de outras
irregularidades s.eráo apuradas.
cais para outras regiões e outros setores, os
índústrias, aproveitando a matériã.~prima boa
resultados
obtidos
pela
Sudene
ao
longo
dos
do Rio Grande do Norte, ainda estão se arrasO SR. LAVOISIER MAIA- Nobre Senaseus trinta anos de existência é bastiiri.te posidor, estou temeroso de que, nesta fase de
tando - a Cervejada do Nordeste e vários
-tivo.- A política de incentivos fiscais para o
outros projetas que foram implantados no
apuração que demanda muito tempo, o Nor·
Nordeste
tinha
alcançado
os
seguintes
resul·
Rio Grande do Norte.
desteiique prejudicado, mais uma vez, prin·
tados até 31 de dezembro de 1989:
Isto vem corroborara idéia de que os incencipatrnente, neste ano de 1990, que_está no
I. -Investimento total aprovado: NCz$
início e, lamentavelmente, uma nova seca,
tivos fiscais do sistema 34/18 ~ Finar são
548,2 bílhôes
·
.uma nova estiagem está s_e_ abatendo sobre
um instrumento eficaz opara induzir> a implanli. -Incentivos (34/18- Finõr) a'provatação de projetas industriais no Nordeste.
a região nordestina com terríveis Corisei:p:lên·
cias, muito maiores do que no passado, pordos: NCz$ 187,5 bilhões
A partir do funcionamento destes incenIII. -Número de projetas aprovados:
que_ a pobreza aumenta e o Governo, por
tivos, começou a mudar o perfif tecriológíco
2.784
unidades
ser um nordestino o presidente, por ter ·resda indústria nordestina. Assim, em 1959, os
IV. -Número de empregos gerados:
ponsabilidade com essa região, tem que pen· ·
setores dinâJ;Dicos_representavam apenas
600
mil
sar muito para que o Nordeste não sofra mais
30,0% contra 70,0% dos setores tradicionais.

como já vem s-ofrendo, e sendo.injüstiçada
a sua pobre gente.

.

.

'
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Em 1980, â. situaÇão apreSentava-se bastante
diferente: os dinâmicos elevaram-se para
54%, enquanto os setores tradicionais haviam caído para 46,0%. Isto vem demonstrar

que o parque industrial do Nordes_te vem pas-·

O sR.T.:AVõíSIER MAIA -O aparte de
V. EX' muito honra e enriquece o meu pro·
nunciamento.

O Sr. João Lobo - ... tão bem concatemcdo, tão bem estruturado, nesta tarde. Gossando, rapidamente, por um process_o de motaria que este discursó de V. Ex~ fosse_ levado
dernização.
o conhecimento de todo o BtasH, porque atinPor modernização semelhante vem passangiu pontos que nos preocupam profundamen·
do a agropecuária. Um dos indicadores desta
te. Veja V. Ex\ Senador Lavoisier Maia: pamodernização é o número de tratares. Entre
rece que há certa prevenção contra o Finor,
1970 e 1980, o total de tratares passou de
7.280 para 38.045, o que significa uma elevacontra a Sudene,- advlnda da própria marcada taxa de crescimento geométrico da ordem
ção que se tem com o_ Nordeste. Isto não
__ é invenção, não é querer ver fantasmas onde
de 18% ao ano.
· Seria enfadonho continuar lembrando tonão existem. Veja V. Ex• o que ocorre ·nesta
dos o_s indicadores positivos que os sistemas
Medida Provisória que cancela a opção a favor do Finor. Não havia, realmente, necessi~
de incentivos fiscais proporcionaram ao Nordade de constar nesta Medida Provisória no
deste, ao longo destes 30 anos.
151 a suspensão da opção do Finor no ano
Por que extinguir o Finar?
Será que o.Finor está recolhendo dinheiro
de 1991. Isto podia ser feito só em 1991. Bas~
demais para o Nordeste, acarretando, assim,
taria umã portaria, mas p'arece que é a amea~
sérios desequilíbrioS para Os cofreS da União?
ça que se faz presente, é uma espécie de vin·
Ao contrário do que muitos pensar'ri, as
gança que se impõe novamente ao Nordeste,
e vindo de quem? Dos redatores das Medidas
informações divulgadas pela Sudene e pelo
Banco do Nordeste mostram que os recursos
Provisórias. Veja V. Ex~ , nos causa muita
do Finor vêm decaindo. De fato, dizem os
preocupação a atitude do Presidente Fernando Collor, nordestino como nós e que, desde
técnicos, já tendo representado 7% da Recei·
a primeira hora, disse que a Sudene era coisa
ta Tributária da União, em 1967, a partici·
dele, que ia levar para o Gabinete Oa Presipação vem historicamente decaindo até atin·
gir, em 1984, pouco mais de 15% do mon~
dência o níVel de ministério. No entanto, V.
Ex~ vê que, até ago·ra, a: Sudene está largada
tante de tributos da UniãO. Em relação ao
às moscas,!!. ..
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, registrou-se a mesma teildência: 32%, em 1967,
e apneas 6%;em 1984.
-O SR. LAVOISIER MAIA - AbandonaCostumo dizer que é comparando que o
da.
povo ent~-q.de. Os recursos alocados ao Finor
representam muito pouco, comparados com
O Sr. João Lobo- , .. parada, quando já
os investimentos que o Brasil faz em grandes
existe ame:aça concretizada de uma Medida
projetes. Somente para a cõnstfUÇ~fo de uma
Provisória. A pretexto de quê se faz essa
parte de geração de energia da hidrelétrica
ameaça? Para quê isso, a não ser umà espécie
de Itaipu forim gastos cerca de US$ 12 bi~
de vingança, que os redatores do Centro~~ul
lhões, ei,l.quanto que, até 1984, o- total dos
têm ou querem usar contra o Nordeste. Não
recursos destinados ao Finot" foi apenas de
vou repetir esses _dados. O discurso de V.
US$ 3,4 bilhões.
·
Ex~ lava os peitos dos nordestinos, quando
Ademais, segundo estimativas feitas pela
alính_a_dªdos irretorquíveis. V. Ex~ tem razão
Sudene para 1990, ós incentiVoS fiscaiS-IiCa~ em todos esses incentivos que o Finor criou,
riam assim distribuídos, se não fosse o Plano
montando uma infra-estrutura no Nordeste.
Brasil Novo:
Não e'stão tirando nada deste País. V. E~
viu um dado de 1989 que diz que apenas as
20,95%
• Norte
cem maiores empresas·, incentivadas pelo Fi~
16,47%
• Nordeste
nor, produziram, isto- é, geraram retorno de
37,82%
• Sudeste
impostos como o IPI e o I CM, sem falar nos
1,07%
• Centro~Oeste
empregos, muito superiores a todo o investi6,80%
.sut
16,89% mento que o Finorfez no Nordeste brasileiro,.
.Não~Regkmal
100.00% Então, não compreendemos por que essa
• Brasil
niarcação, a não ser que haja o intuito de
conservar o Nordeste como a reserva de merVerifica-se, através destes dados, que os
cado do Centro~Sul brasileiro. É essa a intenincentiVos fiscais pilfa o Sudeste são mais do
ção. O Nordeste não precisa industrializar~se,
dobro dos incentivos para o Nordeste:
o Nordeste é um Gampo de consumo, é quem
16,47% contra 37,82%.
vai pagar os próprios empastas e a mão-de·
obrado restante do Brasil! Veja V. Ex• outra
O Sr. João Lobo - Gostaria de pedir um
preocupação que nos acode, neste momento,
aparte, quando V. Ex' achar conveniente,
e muito grave: para o Estado de São ~ªulo 1
·
pois não quero interrompê~lo.
o Presidente Fernando Collor de Mello destiO SR. LAVOISIER MAIA - Concedo,
nou vários Ministérios impOrtantes, entre os
com muito prazer, o aparte.
quais o da Infra~Estrutura, que englobou órgãos importantes, o do Trabalho e da PreviO Sr. João Lobo - Senador Lavoisier
dência Social, o da Economia, Fazenda e PlaMaia, fico até com remor.so ao interromper
nej::i.menta·. Não vi nada para o Nordeste.
_o pronunciamento de V. Ex~ ...

Março -de 1990

O que foi que se- criou pa_ra o Nordeste?
Parece que o PresideD.te Fernando CÕIIo! de
Mello esqueceu que o Nordeste existe e tem
que ter uma situação política vibrante, veemente, senão o Brasil inteiro também esque~
ce que o Nordeste existe, eSquece os proble·
mas sociais da região, esquece: que o Nordeste
está numa pré~seca, já hoje, ninguém fala
nisso. Mas, um Estado como é o meu, o Piauí,
por exemplo - e sei que o Estado de V.
Ex• também está assim atíngido - , não existe
produzida por este inverno. por esta safra,
nenhuma espiga de milho para um pobre fazer cOmida para os fllhõs, Para a famOla. E
ninguém seJembra disso, ninguém-pensa qUe
o Nordeste não pode ficar parado. Aquela
história do cavalo do inglês: quando o cavalo
está se acostumando a viver sem comer, mor·
re. Não- podemos ficar com a situação em
compasso· de Finar vai continuar exist~ndo.
A Sudene está parada, às moscas, nada acontece. Ninguém consegue nem chamar a atenção do Presidente do Banco Central. Esia.mos
há mais de três dias, _nós do grupq _nordestino,
tentando conseguir uma entrevista com o Presidente Ibrahim Eris, do Banco Central, para
ver se S. Ex~ normaliza o fluxo de caixa do
Banco do NoideSie. Mà~is. Er. nãOteln tein~
po para receber mais de trinta paflamentares
nordestinos que têm insistido para ser por
S. Ex• recebidos. Queremos apenas apresentar a S. Ex~ a preocupação de um problema
iminente, Cj_ue depende apenaS-de uma-pala~
vra de S. Ex• Nem parece aquele Presfdente
que tão insiStente, tão humildemente campa·
receu a este Senado para con's-eguir a sua
aprovação e a do resto da Diretoria do Banco
Central. S. Ex• esqueceu que veio para este
Senado pedir a audiência dos Srs. SeDadores,
pedir a confiança do Senado Federal e, agora,
se nega a marcar até uma entrevista para uin
Senador e cinco· Deputados federais, que es·
tão, há três dias, tentando falar com S. Ex'
Quero continuar ouvindo o brilhante discurso
de V. Ex• Mas, não poderia deixar de parabenizá~lo neste momento por esta peça que produz, nesta tarde, no Senado Federal.

O SR. LAVOISIER MAIA -Muito obrigadO, Senador João Lobo. Na verdade, o seu
aparte foi muito importante para o meu pronunciamento, porque V. Ex~ está sentindo,
como eu, a crueldade que estão fazendo contra a nossa região - região- sofrida, de um
presidente nordestino que saiu e âe outro
nordestino que entra. E a antevisão das coisas
parece que é para piorar, espetar; como·esta~
mos, para a implantação do Brasil Novo.do
Presidente Fernando Collor de Mello, de maneira alguma. Queremos que o Brasil seja
consertado, que~emos que o Brasil seja mo~
dernizado, seja enxugado da sua corrupção,
dos seus gastos supérfluos. Estamos aqui,
nesta Casa, para aplãildir as medidas que vão
ao encontro dessa aspiração, que é do povo
brasileiro. Mas, não podemos, Senador La~.
voisier Maia, ficar éalados, nós nordestiD.os,
enquanto a nossa região está se acabando
de fome, de penúria; ficar parados, sem fazer
nada, sem nenhuma movimentação e sem ne~
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nhuma perspectiva para o futuro. Porque todas aquelas empresas nordestinas só conse-

guiram sobreviver porque se encontraram
nos incentivos do Finor, senão, elas já teriam
ido à falência, não Cstaria:in mais--f•incionando. E, até agora, nada se disse se o é ;:~.quilo
que falaram em que sou contra: eu sou contra

dois brasis, absolutamente contra- o Nordest~, que é superavitário

na balança de pagamento;_a Nordeste, que dá muito para oBrasil e não recebe abs_olutamente nada! Em troco, em compensação, só fazem tirar do Nor-

deste, a ponto de um representante, como
V. Ex•, ilustre Senador, procurar informações junto ao Presidente ckl Banco. Central
e não ser recebido. Isso não pode acOntecer.
O Presidente da República tem que tomar
conhecimento disso e corrigir essas injustiças
que estão acontecendo. _ _
__
O Seriador Marco Mªciel, Líder do PFL.
que está aqui na minha frente, é um homem
respeitado no Brasil, é nordestino e defende
a região, como eu- na verdade, S. Er não
pode, numa hora destas, tenho certeza, ficar
calado.
O Sr. 'Jutahy Magalhães- Permite-me V.
Ex~ um aparte, nobre Senador Lavoisier
Maia?
O SR. LAVOISIER MAIA Senador Jutahy Magalhães.

Pois não,

O Si-. Jutahy Magalhães - Não é ne~:es·
sário repetir o que V. EX'" tão brilhantemente
fez a respeíto dos dados da economia nordestina, o que representa para o País o problema
da Sudene, através do Firiór. QUeria falar
do aspecto político. Veja V. Ex' o Senador
João Lobo, com a sua indignação s~nta, reclama peloiato de que trinta parlamentares do
Nordesfe solicitam, há três dias, audiência
para pedir informações ao Governo a respeito de assuntos de interesse do Nordeste; e
não sãO atendidos pelo todo-poderoso Presidente do Banco Central. Ora, Sr. Sei:tador,
vamos exercer o nosso papel, vamos exercer
a nossa função: vamos convocai o Presidente
do Banco Central a vir, perante a Comissão
de Assuntos Econôniicos, declarar aquilo que
os. nordestinos querem saber, vamos exigir
da Comissão que o convoque, já que S. Ex~
não tem tempo para atender aos parlamentares; vamos convocá-lo para que venha dizer
aquilo que os parlamentares nordestinos querem saber. Discordo do Senador João Lobo
apenas quando diz que "funcionários do Centro-Sul fiZeram essas medidas". O Presidente
tem dito, diversas vezes, repetidas vezes, que
é ele o responsável. Se Sua Excelência é o
responsável, então; vamos responsabilizá-lo:
o qlfe está sendo feito contra o Nordeste está
sendo feito por um nordestino! Era este aspecto político que eu queria abordar. Temos
também, aqui na Casa, um líder do Governo,
vice-líderes, e não es,tou vendo ningüém, nó
momento, para podermos indagar. Deveríamos ter alg1J.ém, porque estas sessões são feitas para que o Líder do Governo e seus ViceLíderes estejam presentes e possam dar aresposta do Governo à informação _que os senadores querem obter. Esta é a razão de termos_

apoiado a criação da Liderança do Governo:
era o canal entre o Congresso, o Senado e
o Governo. Agradeço a V. Ex• a concessão
do aparte, e parabenizo-o pelo pronuncia-mento que faz.

O SR. LAVOISIER MAIA - Muito obri·
gado, ilustre Senador Jutahy Magalhães, pois
seu aparte é oportuno, numa hora em que
o Nordeste precisa de afenção, o Nordeste
precisa do apoio daqueles que estão no Poder, pois o Nordeste colaborou muito para
isso. Agora, o Nordeste, que deu sua contribuição, vê as· medidas serem desfavoráveis,
contrárias aos seus interesses.
Não podemos nos calar aqui no plenário,
inclusive quanto a essa convocação, que V.
Ex~ sugeriu, do Presidente do Banco Central
a fim de prestar esclarecimento no que diz
r_espeito aos assuntos pertinentes ã região.
O aparte de V. Ex• foi muito oportuno e
s6 vai ilustrar o meu pronunciamento.
Muito obrigado, meu amigO nordestino,
Senador J utahy _Magalhães.
O Sr. Chagas Rodrigues - Permite-me V.
Ex• um aparte, nobre Senador Lavoisier
Maia?
O SR. LAVOISIER MAIA - Pois não,
nobre Senador C~agas Rodrigue$.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador,
a iniciativa de V. EX'" é altamente louvável, ·
porque se inspira no sentimento de justiça.
Todos Os partidos em seus programas, espe·
cialmente o meu, o PSBD, vêm lutando no
Brasil contra os desníveis regionais e sociais,
e o Nordeste é, precisamente, uma das regiões mais pobres, ou mesmo a mais carente
ainda do nosso País, apesar de ter algumas
área onde as condições de vida são excepcionais. Entretanto ;de modo geral, as condições
de vida e de trabalho do Nordeste-são profundamente lamentáveis, às vezes quase desumanãs-. Por iSso, o Nordeste merece um tratamento diferenciado. Não podemos estabelecer uma política de igualdades entre realidades desiguais_. V. Ex~ tem nossa solidariedade. Contin-uafeinos a nossa luta. Sendo o
Presidente d,a República um homem do Nordeste, apesar de não ter tído o meu voto nem
no primeiro nem no segundo turno, e tendo
_o apoio aqui de vários partidos, inclusive do
PFL, onde prontificam tantaS Sumidades nordestinas, dirijo-lhe o meu apelo para que não
se cometa 'injustiça contra a região. Ê evidente que não podemos aprovar nenhuma
irregularidade. Aqueles que porventura se
utilizaram ou venham a se utilizar de incentivos ou de subsídios incorretamente, esses
devem ser punidos na forma da lei. Espero,
pois, que, -sendo o Presidente da RepúbliC>a
m do Nordeste e sendo apoiado aqui por tantos Senadores, inclusive do Nordeste, que
Sua Excelência possa fazer justiça àquela região inspirandO-se certeza de que Senadores
ilustres nordestinos levantarão a voz em defesa do povo sofrido daquela região.
O Sr. Marco maciel- Senador Lavoisier
Maia, V. Ex~ me concede um aparte?
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O SR. LAVOISIER MAIA - Pois n·âo,
Senador Marco Maciel, com muito prazer e
muita honra. A intervenção de V. Ex• nesta
~or8: é ~ui to oportuna.
O Sr. Marco Maciel - Senador Lavoisier
Maia, interrompo o discurso de V. Ex~ para
manifestar, em meu nome pessoal e em nome
da bancada que tenho a honra de liderar nesta
Casa, o PFL, a nossa adesão ãs palavras que
V. Ex~ profere hoje, aqui evidentemente não
se pode pensar em política e desenvolvimento
sem se pensar em dar ao Nordeste um tratamento privilegiado. O País é desigual, infelizmente, estão_ cada vez maiores em Um homem
do Sudoeste, o grande Juscelino Kubitschek,
de quem tive a honra de ser vice-líder no
Bloco da Maioria na Câmara dos Deputados
e de quem, como Goverriador do meu Es_tado, recebi apoio decidido para o desenvolvimento do_ Nordeste e do Piauí.
O SR. LAVOISIER MAIA - Muito obrigado, Senador Chagas Rodrigues. O pronunciamento de V. Ex•, entre outros- tantos, está
enriquecendo o nosso nesta tarde, no Senado
Federal.
Só me resta mesmo, Senador, a esperança
de que o Presidente da República, sendo um
nordestino, não permita que as injustiças coo·
tinuem acontecendo na nossa região. Nesta
Cása; Alta Câmara do P:als, tenho essas desigualdades, quer interpessoais, quei desigual~
dades que os economistas chamam fu'ncíonais
na relação capital-trabalho, quer aS desigualdades interespaciais Ou inter-regióriaíS. Acho
que, no màmento em que estamos vivendo,
não podemos deixar de considerar a superação dessas desigualdades, como talvez o
maior- desafio com que se defronta a sociedade brasileira no presente momento. A prOpósito, eu gostaria de recordar que o próprio
Presidente Fernando Collor, no seu discurso
no Congresso Nacional, no momento em· que
se irtvestia na- honrosa função de Supremo
Magistrado do País, fez questão de lembrar
que ao País era fundamental consolidar a democracia, promover o desenvolvimento e sobretudo instaurar um clima de justiça social.
Foi o trinômio a que-·s. Ex~ se reportou no
discurso, que proferiu no instante em que
se empossava aqui, na Presidência da República, perante o Congresso Nacional e que,
de alguma forma, completava aquele slogan
-de Juscelino que era: Democracia.e desenvolvimento, para-acrescentar, ao lado da democracia e desenvolvimento, _a necessidade de
promover-se a justiça social. No estágio em
que se encontra a Nação brasileira, a busca
de justiça social se expressa na correção dessas desigualdade e, obviamente, nas desigualdades que marcam o espaço social brasileiro,
sobretudo aquelas entre o Norte-Nordeste e
o Sul-Sudeste. Por isso, o discurso de V. EX'é muito oportuno, porque ele chama a atenção para a importância de que sejam corrigidas essas _desigualdades. E a sua correção
passa, naturalmente, por dar- volto a insistir - um tratamento diferenCiado ao Nordeste, fortâlecendo as instituições de desenvolvimento regional- Chesf, Banco do Nor-
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deste, Sudene - repensando as políticas federais na região, e criando condições para
que 'o Nordeste possa contar com maior volu·
me de recursos, de sorte a que possa crescer,

quem sabe, em taxas mais altas do que o
Sul-Sudeste do País. O Presidente Fernando
Collor é nordestino e co-nhece o Nordeste,
posto que foi Governador de um dos Estados
mais significativamente nordestinos, que é o
Estado das Alagoas, e por isso creio que não
lhe faltará sr;:nsibilidade para enfrentar essa
questão regional nordestina. Mas, tenho sempre presente, governar é ãçâa solidária. Não

se governa sozinho e, conseqüentemente, a
ação do Executivo não estará c-orripleta se
a ela não se ajuntar a participação do Con·

gresso Nacional. Daí por que- a ·voz de V.
EX'.., neste instante, é muito íinpOrtaiite, por.:
que traz a preocupação do Congresso Nacional, de n'lodo especial do Senado, para essa
questão fundamental para o País, que é a
questão nordestina. Eu_estimo que dentro
dessa visão de ação solidária, de ação articulada entre Poder Executivo e Poder Legistãtivo, nós possamos trazer novos dias ~ara o
Nordeste e, em assim fazendo, criar condições para que nós tenhamos não apenas uma
Nação mais desenvolvida, mas uma Nação
sobretudo mais justa, ou seja mais justa na
proporção em que o desenvoh menta doBrasil seja, como salientou o Sen~dor João Lobo
há pouco, seja feito de forma mais homogênea, de. forma mais articulada, de forma
mais harmónica. E é isso que to_dos nós queremos. Por isso, encerrando essa minha intervenção, eu gostaria de cumprimentá-to pelas
palavras que V. E:<i' profere dizer que elas
são extremamente oportunas, uma vez que
estamos vivendo novos tempos com a posse
do novo Presidente, eleito inclusive pelo sufrágio popular. Estamos Vivendo tempos novos em face do novo prog-rama -económico
que está sendo executado pelo novo Gover·
no, e é necessário que, nesta hora de mudanças no País, não nos esqueçamos de pensar
a questão regional e, dentro desta, a questão
nordestina. O Brasil é uma Nação multi-regional, é uma Nação de nações_. Eu poderia
dizer, com relação ao Brasil, aquilo que, certa
vez, disse um Presidente norte-americano
com -relação aos Estados Unidos: _o Brasil
é urila Nação de nações. E uma dessas nações,
talvez das mais importantes é, sem dúvida
nenhuma, a chamada nação nordestina, ou
seja, aquele conjunto de Estados e de pessoas
que vivem, inf":!lizmente, com taxas de desfrute social muito abaixo daquelas observadas
no Sul e Sudoeste do País. Espero, portanto,
que o discurso que V. Ex• profere sirva de
'meditação aqui no Senado, que ele possa,
inclusive, repercutir no Executívo; que a sua
voz perpasse os limites aqui do Senado e che·
gue ao Presidente da República, de sorte que
nós comecemos, neste instante de transformações, a também transformar o Nordeste
para fazer com que tenhamos, assim,,uma:Nação mais desenvolvida não apenas enquanto
crescimento, expansão de bens materiais,
mas enquanto melhor distribuição do produ:.
to da riqueza, enquanto melhor distribuição.

dos resultado's dos esforços que empreendermoscorijuritamente. Por isso, meu caro Senador Lavoisier Maia, felicito-o pelo seu discurso e espero que ele possa ter, como nós assim
o desejamos, a repercussão que merece.

O SR .. PRESIDENTE (Pompeu dç Sousa)
-Nobre Senador Lavoisier Maia, o discurso
de V. Ex' é tão importante QUe é a contra-·
gosto que a Mesa adverte que o seu tempo
já se esgotou "há três minutos. Pediríamos
apenas a V~ EXl' que 1imitasse o tempo, porque há outros oradores inscritos e a sessão
corre 10 risco de não poder.atender a todos.
O SR. !,A VOISIER MAIA - Pois não.
Sr. Presidente. Muito obrigado, Senador
Marco Maciel, o seu aparte tem IDl'~ta importância -para rriím, porque é Um hc .n valoroso da Nação brasileira, é o Líder do PFL,
conhece em prllfundidade os problemas do
Nordeste e sofreu conosco, numa époéa em
que V. Ex~ governava o seu Estado, mais
forte, mas também sofrido ~ernambucano e,
eu, o Rio Grande do N_orte.
Então, resta-nos a confiança em V. Ex~
e uma esperança maior para que, com o seu
conheçimento de causa, leve ao Presidente
da Repúblic~ esta reivindicação justa nossa,
dos nordestinos. O tratamento diferenciado
a que V. Ex~ se referiu, durante quatro anos,
foi pleito nosso junto ao Presidente da República da época. E essa voz vai continuar, insis-,
tindo nesse tratamento diferenciado e não
o contrário.
Muito obrigado a V. Ex• O seu pronunciamento é muito importante e ilustra o meu
discurso nesta hora.

O Sr. Hugo Napoleão -

Permite V. Ex•

um aparte?

· O SR. LAVOISIER MAIA- Senador Hu·
go Napoleãd, é um graitde Prazer ouvi-lo.
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os seus investimentos, na verdade, os escritórios especializados desde já preparavam uma
carta de recompra, par~r quê tão logo fosse
expirado o prazo de inegociabilidade de cinco
anos, as ações revertessem à própria Companhia, ou ao grupo detentor dessa companhia.
Foram tamanhas as irrégularidades, _que veio
o FINOR e sanou pratícaffiente o abuso, o
exagero, a deturpação e a imensa cOrrupção:
Também é de _se .dizer que a Sudene teve
e tem um papel fundamental e prepoderante
para todos nós nordestinos. E é just~m~nte
para solidarizái-me COrri' V. I:.x• que venho
interromper a sua brilhante alocução.

O SR. LAVOISIER MAIA -Muito obri·
gado, nobre Senador Hugo Napoleã-o. É IDais
uma voz importante que s.e ergue em so1idariedade ao nosso pronunc_iamel]Jq._ Como V.·
Ex• já foi Governador do seu Estado, o Piáuí,
Ministro da Educação e conhece os problemas nordestinos, é muito importante essa solidariedade para que o Nordeste, unido aqui
no Senado e,_ pÇlr extensão, na Câmara dos
Deputados, não sofra tanta injustiça. É_ necessária uma vôz corajosa que tranSinfiã. âs
autoridades federais, que têm uma grave responsabilídade nesta hora, que o Nordeste es·
tá, a partir de agora, mais sofrido, mais pobre
e com uma perpectiva sombria de um fu~uro
que não de&ejamos.
Agradeço, a V, Er e ·vou, Sr. Presidente,
pedir permissão para terminar o meu "pronun·
ciamento, do qua,l faltam .apenas três folhas.
Muito obrigado, Senador Hugo Napoleão.
Se há desmandos com os incenúvos fiscais
destinados aQ Nord_este, Sr. Presidente, está
na hora de corrigi-los, mas não de extinguilos. Como já disse no início deste pronunciamento, a extinçcio pura e siiilples do Finar
representa um golpe de morte contra o-_d_esenvotvimento económica e sodaJ do Nordeste.
É profundamente lamentável que _o_ plano
"Brasil Novo" tenha ignorado totalmente a
questão regioriaL Desconheceu as conquistas
constitucionais configuradas em diversos arti-

O Sr. Hugo Napoleão- Obrigado,_nobre
Senador Lavoisier Maia. Gost"aria de trans·
mitir a V. EX•, no momento e !fi que pronuncia
tão ímportante discurso; que tive a ventura,
gos~
embora em momentos difícieis, de ser amigo
O art. 43, que trata das regiões, diz no
do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, de
inciso 2~' que- "os incentivos regionais comquem fui advogado inclusive perante a Co·
preenderão, além de outros, na forma da lei:
missão Geral de Investigações, durante o pel i - "Juross favorecidos para finanríodo de vigência do AI-5. Por isso, refiro-me
ciamento de atividades prioritárias;
aos nromefitos difícieis. Numa de suas conIII -isenções, reduções ou deferimen·
versas comigo, narrou-me o ex-Presidente,
to temporário de tributos federais de.vio grande estadista, que se comoveu profundados por pessoas físicas ou- jurídicas."
mente quando, tendo es~ado no Ceará, visiPor conseguinte, em vez de o Congresso
tou uni multidão de flagelados das secas,
Nacional votar a extinção dos incentivos fis~
quanJo sentiu a necessidade imperiosa da
criação de um órgão que pudesse ser a exprescais, deveria estar votando lei complementar
são viva do desenvolvimento da região. E
para regulamentar este artigo da c_Gmstitui· ·
ass:m- nascia a Sudene, que já tem trinta e · ção.
Como reduzir as desigualdades regignais,
tar1tosanos. Muito bem! Tive também a oportunidade se ser Professor de Incentivos Fiscomo preceitua o inciso III do art. 3~ da Conscais, no Instituto de Administração e Gerêntituição, Se oS inCentivOs fiscais sãO eliminados?
cia da Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro. E, naquela ocasião, havia
Por várias razões, o Nordeste deve Ser cona vigência dps chamados· escritórios especiasiderado mais penalizado pelo Plano Brasil
Novo do que as demais regiões do País.
lizados para a-captação do Imposto de Renda.
Eram irregularidades em cima .de irregula- ·
Primeiro, pela suspensão das Zonas de
ridades, porque ao fazerem as suas opsões, _. Processamento d~ Exportação (ZPE).
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Março de 1990
Segundo, pela extinção do

F~rioi,--meca

nismo fiscal que veni demoiistrãrido -efícíência para o crescíffientO e ã modernização económica do Nordeste.
o F'mor foi responsável, em grande parte,

pela implantação dos Pólos Petroquímlcos,
CloroqufmiCos, de Têxteis, de Confecções_,
pela intensificação da irrigação no Vale do

São Francisco e pela modernização geral do
setor secundário do Nordeste.
As empresas inCentivadas respondem por

uma contribuição que varia de 30 a 90% do
ICM arrecadado nas Unidades Federativas
da região, sendo mais expressiva essa coritffbuição exatamenie nos Estados mais -pobfes

do Nordeste. A participação do Finai~ em
média, nos projetas, é da ordem de 3_0% do
investimento total, mas é a fonte financiadora
que tem decidido a continuidade_dos investimentos na área.
Afora a contribuição para a geração- do
emprego direto, tem também colaborado para aumentar as exportações industriaiss e
agroindustriais. -cumpre igualmente lembrar
que, nos últimoss 30 anos, região tem conseguido atravessar as fases recessivas da economia _e até os adversos ciclos climáticoS, com
desempenho do PIB ora superior ao do Brasil, ora em índices equivalentes graças ao impulso dinâmico- prOporcionado pelos incentivos do Finar, seria admissível esperar-se
uma nova etapa de modernização do parque
industrial da área. Sabendo-se ainda que o
Finar tem apresentado perdas relativamente
pequenas (4,8% dos valores aplicados), a suspensão do Finor acarreta d8.nos imediatos ao
desenvolvimento regional, sem acenar com
nenhum mecanismo compensatório:
Sabe-se, por exemplo que, prejuízos anuais
de algumas siderúrgicas estatais têm representado valor superior a dez anos de Finor,
quando o IPI arrecadado de empresas incentivadas do Nordeste vem representando valor
superior ao orçamento anual do Finar.
A ruptura do sistema de incentivos -·que
não segue linhas paternalistas e assistenciais
de subsídios -- rompe a existência de um
modelo que vem se revelando eficaz e indispensável.
O aperfeiçoamento do sistema de incentivos é necessário e urgente, até porque, por
falta de uma melhor distribuição da renda
regional, o Nordeste continua sendo campeão de subnutrição, analfabetismo, desemprego e subemprego.
Aqui deixo, Sr. Presidente, caros Colegas
o meu protesto contra a extinção- do Finar.
Apelo para o respeito à Constituição-. O Nordeste não pode parar nem, muito menos, voltar a ser uma região condenada ao subdesenvolvimento das décadas anteriores à criaç-ão
da Sudene.
Era: o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

a

Durante o_ discurso do Sr. Lavoisià
Maia, o Sr~ Pompeu de Sousa, JP Secretário, deixa a cadeira-da presidência, qUe
é ocupada pelo Sr. Nelson Cilrnf:iió; Presidente.
-

Durante- õ discurso do Sr. Lavoisier
Maia, o Sr. Nelson Carneiro Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. f!ompeu de Sousa, 3? Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nobre Senador Lavoisier Maia, o Presidente eventual dos trabalhos não pode deixar
de solidarizar-se com V. Ex~~ como creio todo
o Plenário, que é um Plenário eminentemente nordestino, e quem não é nordestino aqui,
é amazónida, e amazónida é filho de nordestino. (Pausa)
Com a palavra o nobre Senador Ney Maranhão.

O SR. NEY MARANHÃO (PRN -

PE.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) -.Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo fazer uma alerta O Congresso Nacional e às lideranças dos Partidos, principal·
mente ao PMDB e ao PSDB, partidos da_
maior imPOrfáncia das oposições_ moderadas
ao_ Governo Collor, no que diz respeito ao
Plano Brasil Novo na Stia intei,reza. A opinião
pública já tem conhecimento qüe muüos
membros do Congresso Nacional, senão a
maioria, estão dis_pos.tos a forçai alteração
nos saques em poupança, conta corrente e
over. Mas darão apoio à reforma- aáininis·
trativa no que se refere à privatização da econo~_i_a_~ ao cOn_trote do setor pú~tico.
Tenho, aq!li, nas minhas mãos, um artigo
do Jornal de Brasília, do jornaliSta Haroldo
Hollanda, onde effi
dos alguns trechos
ele diz o seguinte:_

-um

"O novo PMDI;l.
Essa nova postura do PMDB, mais
madura e realista, de acordo com seus
ideológos, teve um exemplo expressivo
na reunião realizada anteontem à noite
na-casa de-úlysses Guimarães. o próprio
Ulysses, em dado momento, surpreendeu seus interlocutores, abandonan,do
seu proverbial mutismo para defender
o ponto de vista de _que o PMDB deve
aprovar medida proviSóriã que delega
pOderes ao ExecutiVo Para promover seu
programa de privatização. A alegação
de Utysses foi a de que ao Congresso
não deve ser conferida a competência
de examin~r, caso por caso, a privatização de empresas estã.tais, poique tal
propósito jamais seria alcançado. Também manifestou a opinião de que ao
Congresso não deve caber nenhuma responsabilidade no gerenciamento do pa·
-no económico- em ·execução. Deu para
perceber, no curso da reunião, que da
parte do PMDB há não só um grande
espírito de compreensão em relação ao
programa econó-';llico, como a intenção
de- aprová-to em suas linhas essenciais.
O sena_dor Ronan Tito, líder do partido,
-fãlou nufrfa-ffãijca colaboração para que
o programa possa ter êxito. A atitude
do PMDB é muito semelhante à do.
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P~DB. Nota~s~,_assim-, que as resistência
maiores ao plano partem dos grupos
- mais conservadores do CongreSso, localizados no PFL e ~o PDS, enquanto
PMDB e PSDB se sentem mais identifi·
o que iião significa quC tenham relliln·
dado_ auma análise cr(tica do pacote, como Oem. salientou Gonzaga Beluzzo, uni
dos pais do Plano Cruzado."
Peço que este artigo seja trãnscrito em meu --pronunciamento, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, tem consciência o Presidente da República de que se o Congresso não
aprovar a intereiza de suas propostas, será
dado um golpe de morte na confi3.nça que
os investidores e a maioria dos agentes económicos depositam no Plano Brasil Novo. O
Presidente não acredita que o Congresso falte
com seu dever; A opinião pública que em
89%, segundo as pesquisas, apóia o Plano
Brasil Novo, espera que o Congresso pre·
serve a imagem do plano, que está muito
bem arquitetado e o mais fiem executado na
hSlstória do Brasil; sem o apoio do Çongresso, o plano periga se afundar. E afundando,
desta vez~ ningJ.!ém poderá_ acusar banqUeiros
e-p-roprietários de supermercados pelo seu
fracasso. O plano tem sua lógica e coerência
'internas. Uma das peças que o amarram é
fazer com que o setor público pague-sua conta
cuJõ valor varia de L5.% a 3% do PIB, enquanto o restante para_ chegar aos 10% do
PIB buscado pelo Goveino, deVeSair do se to r
PriVado. Se estes cálCulOs estiverem Certos,
o sacrifício do setor piiVado será-de 1,5%.

O SR. Chagas Rodrigues - Permite-me
V__ Ex• um aparte, nobre Senador:

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Senador, assim que concluir aqui o meu ponto
de vista, darei o aparte a V. Ex' Com muito
prazer. Quero aproveitar essa fntàrllpção
para citar, aqui, uma entieVíSta,-VimOs -dizer,
do papa em Economia do PDT, o nobré Deputado César Maia, para o jornal Q Globo.
"O Plano Collor estabilizará a economia."
Nessa entrevista, então, são feitas algumas
perguntas quf considero muitO importante
para o apoio a esse Plano, principalmente,
por se tratar de um Deputado que todos nós
conhecemos peta seriedade com que encara
as coisas públicas, principalmente na área
económica que S. Ex' conhece perfeitamente.
O Jornal O Globo faz uma pergunta a S. ~
nos seguin~es termos:
-Até que ponto o Plano Brasil Novo
altera o quadro político brasileiro e o
quadro da sucessão no Rio de Janeiro?

César Maia- O País chegou ao Iilnite, afunilaram-se as alternativas de combate à inflação. Praticamente restaram
ao Governo - esse ou qualquer outro
Governo - medidas fiscais desse tipo,
qu:e zerassem o déficit p_úblico, para que
o "Governo deixasse de buscar dinheiro
no mercado e retomasse a iniciativa da
política económica; e, do outro lado, as
medidas monetárias que· alterassem
drasticamente a ciranda financeira. Es1
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sas medidas foram tomadas por este Governo e ooriam tomadas por outto Gover-

no. Se fosse eu o responsável, farià a
mesma coisa. Quer dizer, a discussão
tem que ser deslocada do problema estritamente inflacionário, em função deste

afunilamento. para um problema de or-

cabeça das elites. Elas tém os instrumen·
tos para evitar a recessão, mas parece
que ~stáo bus_cando_a recessão. A recessáo é abSolutamente evitáveL
Peço, Sr. Presidente, que esta entrevista
do eminente Df:putado César Maia seja

dem mais geral, infelizmente, aqueles
~nscrita na Jllteg:ra, no meu promincülmenque entrarem contra o plano, sem dife- . to"
rendar as duas questões, podem ser perO Sr. Chagas Rodrigues -Permite V. EX'
dedores. Eu, por exemplo, tenho postura de oposição ao Governo federal. No

um aparte?

entanto, confio que a economia vai se
estabilizar. Apresentei emendas corri·

O :SI!. NEY MARANHÃO- Com prazer,
ouço V. Ex", amigo de longas jornadas do
velho PTB, do Rio de Janeiro; do Palácio
Tiradentes, Senador Chagas Rodrigues.::

gindo aspectos relacionados à privatizaçilo, ao emprego. No entanto; estou defendendo o coração do programa de es·
tatização a coluna vertebral da politica
fiscal e da política monetária.

Mais adiante, pergunta:
O Globo - O PDT faz uma análise
negativa, diferente da sua. I.sso não pode
alar problemas para a sua candidatura

ao Governo?
Cisar Maia-Certamente. Porém, eu
estou trabalhando não em termos do des~
aute de hoje' mas em termos de minha
vido política de médio prazo, para 199U
e 01 próximos anos. Estou apostando
que este programa estabiliza a econo~
mia, que não produz o impacto social
que alguns imaginam. Estou tratando
do, paralelamente a isso, colocar a minha
pottura felipista (de Felipe González).
Maia tarde a população vai poder enten~
dlr por que eu estava a favor do programa em seu coração, que é a política fiscal
e a monetária, e onde eu me diferenciava
doi conservadores e liberais.

Bill uma das liltimas perguntas. O
JliiiUDfa ao Deputado César Maia:

Glob-o

-Qual sua avaliação -dos primeiros
dlu sob o plano?

Cbar Maia - Não me surpreendeu
a reaçlo mesquinha das elites. Não me
•urpreendeu o fato de que os bancos tiveuem criado muito mais problemas do
que existiram. Eles tinham razão na se~
aunda·feira mas não tinham mais razão
na terça, na quarta, etc. Segundo: as empresas estavam com a ideologia da infla~
çt:o na cabeça, de tal forma que não t )·
ram capazes de substituir- algumas sim
- um certo impasse inicial por férias
coletivas. Poderiam ter dado dez, 15 dias
de f6rias coletivas. Elas economizariam
dinheiro. Depois, elas se esqueceram de
comprar e vender a prazo. Comprar e
vender a prazo é dinheiro. Se as empresas, entre .elas, tivesem emitido duplicatas por 6.0 dias, por 90 dias, teriam
criado dinheiro, criado liqüide:z para elas
:mesmas. O prazo da venda equivale à
emissão de dinheiro, equivale à expansão da liqüidez. Eu vejo como a inflação
deformou a cabeça dos empresárioS, como a ideologia da inflação deformou a ·

O Sr. Chagas Rodrigues- Ilustre Senador
Ney Maranhão, em linhas gerais, o meu Partido, o PSDB, Partido de Oposição, já rnanf·
festou o apoio às medidas do chamado Plano
Collor ou de Estabilização. V. Er sabe que
não é de hoje que temos combatido a sonegação, os-ãltos índíces inflacionários, a corrupção, e todos os desregramentos. Temos combatido também essa política de alta concentração de renda, e de altos desníveis regionais
e sociaiS: E isso está no Programa do_ meu
Partido, o PSDB, que é um Partido Social
Democrático, como social democrático era
o no!lso Velho Partido Trabalhista Brasileiro.
O SR. NEY MARANHÃO - Ond~ temos
que a carta~ testamento de Getúlio
Vargas V. Ex• a tem, como eu, na cabeça.

nenhum prejuízo à Nação._ P=elo. contrário:
pois-a Naçáo cobra as taxas corretas em determinadoS casos, ou ãiiena pelo preço de avaliação, os interesses da Fazenda Nacional estão
atendidos, e a situação dos funcionários levada em conta. Porém, queria ferir de modo
especial essa tese que respeito, conquanto
dela divirja, pois entendo que _a privatização
devia resultar de
lei específica e não
genérica. Nesta parte, discordo do nobre;: De~
putado Ulysses Guiiiiarães é do. atual Presi.dente -Oa República,_ Fernan<jo Collár de_-MeIIo, e, se, V. Ex~ me permite, disCordo,
que estou procurando me identificar com o
espírito e a letra da nossa Constituição Fe·

umª"

Pai-

deral~

O SR. NEY MARANHÃO -

ea

O SR. NEY MARANHÃO ~Concordo

com V.

Ex~

O Sr. Chagas Rodrigues -

Por exemplo,
além desses princípios· de justi_ça social e de
justiça fiscaf Ou tributária, que defendemos,
não admitimos nenhum arrocho salarial e,
defendemos, além dos. salá_rios, pr_in_cipalw
mente o saláriO mínimo, a situação do funcio·
nalismo. Apreciando a Medida_ Provisória rf
149, da qual sou membro titular, ontem e
hoje, realizamos grandes aprimoramentos,
fazendo justiça a velhos servidores_,_ alguns
há quinze anos e vinte, residindo no aparta·
mento funct~nal. Devem adquirir o imóvel,
pagando o preço da avaliação feita pela Caixa
Económica Federal. Não poderiam se submeter a um processo de concorrência, eles que
não tém quase nada, disputando com especu~
!adores e grandes proprietários. Vamos fãzer
justiça a esses velhos servidores. Isso, entre
outras coisas, foi aceito, porque não envolve

Pennite-me

V. Ex'?

-

___ O Sr. Chagas' Rodrigues- Um Minuto,
por favor. Veja V. EX", nobre Sena-ºQ!, que
a nossa Constitúlçã9~-_que no art. 37~ trata
da_a~ministraçªo pública, díreta, indireta, ou
fundaciorial, diz, no inciso XIX:
"somente por lei específica poderão
ser criadas empresa pública, sociedade
de economia mista, autarquia ou funda·
ção pública;''
---E Do iiiCiso seg~inte, XX, dentro da mesma
filosofia:, estabelece:
"depende de autorização legislativa,
em_ cada caso, a criação de Subsidiárias
das entidades mencionadas no illciso Bll·
terior~ assim Como a participação de
qualquer delas em empresa privada'•;

certeza_d~

O Sr. Chagas Rodrigues- Perfeito. O Partido Trabalhista da Inglaterra é um ~artido
Social Democrático, sabe V. Ex~ bem. E outros Partidos existem no Brasil, que também
desfraldam a bandeira e defendem os princí~
pios _da social democracia. No que tange à
espinha dorsal do Plano, que compreen~e a
reforma fiscal ou tributária, a reforma monetáriã,
reestruturação ministerial, nesta
parte, em princípio, estamos tOdos de acordo.
Entretanto, desde o início temos dito que
o Plano, no nosso modo de ver, está a exigir
aprimoramentos. Certas partes não podemos
aceitar,
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Ora, se a ConstituiçãO exige para criaçlo
de empresa pública uma lei específica ... _
O SR. NEY MARANHÃO -Ai não vamos
ter privatização.
.

Sr~

.

Como~ que
vamos, através de lei genérica extinguir ou
autorizar a extinção dessas empresas, que ~
algo muito mais grave? Eu por exemplo,
diante de uma empresa que pertence à Nação, que não é deficitária, mas que_ é alta·
mente superavitária, por que iria jogá-la na
~ea da ecqp.omia privada? A economia privada deve, então, aplicar ós seus recursos
em novos investimentos e não nesse que ji
existe, que é superavitário, não traz nenhum
prejuízo à Nação e ~tende a servidor~ e consumidores. O que é preciso é que determinadas empresas sejam muito bem adriiinistradas, sem _empreguismo, com eficléncia, e
que continuem apresentando uma situ_ação
económico~.financeira cada vez melhor. De
modo que, respeito o pensamento de V. EX'
mas permaneço fiel a nossa Constituição. Nós
· precisamos ter aqui respoãsabílidade. Quando for necessário autorizar a privatização,
desde que haja raz6es, devemos fazê-lo. Mas
considero uma fuga- respeito o pensamento
dos outros-, considero uma fuga, considero
uma ausência_de _l'esponsabilidade deixar tudo a cargo do Executivo. Somos legisladores.
_O EXecJ.ltivó deve" adm-inistrar. Quem deve
legislar somos nós~ ainda que através de lei

O

Chagas_Rodrfgues-
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delegada, em determinados casos~ ou de autorização legislativa em leis ordinárias. Permita V. Ex•, mas eu aqui, inclusive respondendo pela Liderança do PSDB, não poderia
- acompanhando com muita atenção o discursq que V. Ex~ piofere, ilustre Parlamentar, meu velho amigo e Compãnheiro -,não
poderia deixar de oferecer este aparte.

Veja bem o cui_dado para não se fazer isso,
porque o mal deste País, inclusive nestes últimos cinco anos, Senador, eram projetas feitos em cima da perna, irresponsáveis para
mostrar apenas ao público uma solução que
V. Ex' como eu, como o Congresso sabíamos
que era apenas provisória.
V.-Ex~ sabe e viu no que deu. Foi a responsabilidade de os dois grandes Partidos deste
O SR. NEY MARANHÃO- Senador ChaPaís terem um resultado humilhante nesta
gas Rodrigues, nós nos conhecemos há muitos anos, nos batemos juntos -naquela velha- eleição, apesar de, aqui, desta tribuna, eu
chamar a atenção do grande Presidente do
Bancada do PTB, no Palácio Tiradentes, foPMDB, a quem respeito, V. Ex•, comigo,
mos cassados, sofremos as agruras por não
votamos mTii-to nele como Presidente da Câestarmos no Poder, o ostracismo, comungamara dos Deputados do Rio de Janeiro. Conmos com muitos pontos de vista, Senador
siderei e alertei o Dr. Ulysses Guimarães.
Chagas Rodrigues.
Eu o Chamava de Churchil brasileiro. Foi
Respondendo a V. Ex• o primeiro item,
ele que reconhecemos ter sido o comandante
sobre a venda dos apartamentos nesta Meda nossa Constituição • .S. EX" lutou contra o
dida Provisóiia, logicamente que a intenção
autoritarismo. Sabemos que na Bahia S. EX'
de Y, Ex• e da Casa, e a boa-fé é para que
teve até cachorros que corriam em sua direevitemos os intermediários, evitemos os espeção~ É um homem que merece o respeito
culadores que, dessa famosa Aliança Demode toda a Nação. Não devia ter sido candidato
crática para cá, se formou em uma só grande
a Presidente da República, porque sabia que
sociedade para explorar o povo brasileiro.
o seu Partido foi o coordenador-mestre daEnfim, tudo o que foi de ruim estamos sofrenquela grande aliança, aqueJe casamento de
do até hoje.
interesse entre o PFLe esse partido, e o resulConcordo em parte com V. Ex', no que
tado_ todos.nós_sabemos.
concerne a essa melhora da Comissão para
Então, Senador, houve uma revolução pcfacilitar, no que for possível, dentro do Direlo voto; o Presidente Fernando Collor não
to, sem especulação, e sem, também, facilidaenganou ninguém, apenas alguém, uma pardes, mordomias referentes à venda desses
te, pensava que Sua Excelência estava brinapartamentos.
cando de candidatura à Presidência da RepúV, Er- se lembra, como eu e o Senador
blica, que quando assumisse a Presidência
Mário Maia, não tínhamos apartamento no
aquilo que dizia nos palanques mio seria cumRio de Janeiro. Senador não tinha aparta·
prido. Mas Sua Excelência está cumprindo
mento, Deputado não tinha apartamento,
aquilo tudo, ninguém tem o direito de dizer
nós não somos obrigados a ser Deputado nem
que foi enganado. Então, veja V. Ex~ o cuidaSenador. E no Rio de Janeiro funcionário
do. E quero dizer a V. EX" que, como primeipúblico também não tinha ap-artamento, cada
rO Senador a apoiar o- futuro Presidente da
um alugava o seu, se virava. Então, essa medida
República, sou o mesmo homem para, se eu
do Governo, isso eu aCredito que V. Ex•
sentir que tem alguma coisa errada - pode
concorde, de acabar esse mal pela raiz, essa
ficar com· raiva de mim --dizer na cara de Sua
mordomia - isso é nioidoffiia ~e essa morExcelência que a coisa está errada. V. Ex•
domia tinha que acabar de cima para baixo
me Conhece e sabe que tanto faz eu estar
para dar o exemplo, vender tudo. Agora, lono GOveino, confo~ amanhã, na Oposição.
gicamente, com cuidado para que os aproveiPassei ..doze anos, praticamente, tomando o
tadores, amanhã não coloquem testa de ferro
quê? Agua de sal, e um pouquinho de uma
e fiquem com metade dos apartamentos de
sombra, sUando. Então, para mim tanto faz
Brasília-. Eu concordo com V. Ex•, nós sabeestar ou não no Go"verno. Agora, responsável
mos e conhecemos muito bem essa ·roda da
e defensor dos interesses do povo brasileiro,
malandragem nacional quando se junta com
m_esmo que eu esteja errado, se a minha consa cara de anjo e abraço de tamanduá para,
ciência disser que aquilo está certo eu seguirei
como se diz, "venha a nós" e ao_"vosso reio meu caminho.
·
no", nada.
Então, V. Ex' vê: "Privatização levará dois
Agora, no segundo !tem relativo à privatianos", diz Ximenes, que é o Diretor desse
zação, nobre Senador, o-que está acontecensetor. V. Ex' está vendo que a idéia do Godo neste País é muito simples, o Governo
verno é tratar isso com muita competência,
não tem dinheiro para investir, não fato de
com muito cuidado e, como ele diz aqui, nesta
estatais de segurança nacional, há estatais
entrevista também a área de economia do
que temos que manter, há estatais bem admiJornal de Brasilia.
nistradas, mas toda aquela estatal que tenha,
Perguntam a ele:
no meu entender, cpndições de ser assumida
pela iniciativa privada, que o· Governo não
Jornal de Brasília - Corria se-resolinterfira nesse tipo de economia, e íssO hoje,
verá a necessidade de vultuosos investiSenador, é no mundo todo. V. Ex' está vendo
mentos necessários.
o Leste Europeu e a doutrina de Gorbatchev.
-Isso é respondendo a V. Ex' Isso é uma revolução mundial. Para isso está
à recuperação da infra-estrutura do
aqui uma entrevista do Diretor Secretário
País, se o governo não dispõe de recurdessa seção de privatização quê vamos tér
sos?
nesse País.
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Paulo César Ximenes- Está tudo por
fazer. Mas vamos atacar os problemas
de acordo com as prioridades. Não sabemos ainda o montante de investimentos
necessários para recuperar ferrovias-. estradas e capacidade de atender à demanda de energia. No momento, o que nos
preocupa é priorizar as ações e descobrir
formas de alavancar, inclusive no setor
privado, os recursos necessários a essas
ações.
A venda de estatais é um deles?
-Sim. Temos empresas como a
Companhia SiderúrgiCa de Tubarão
(CST) e a Usiminas, que consideramos
prioritárias para privatização.
-Chamo a taenção para isso, nobre SenadorElas precisam de novos investimentos
para crescer, estão em boa situação fi~
nanceira e o Estado não tem como- sustentar as expansões.
Esse processo--poderá ser complicado
com a mobilização dos funcionários dessas empresas, a exemplo do que acontece
na Argentina. Como o governo evitará
essas r.ressões?
-E comum, quando se trata do assunto, assegurar que os funcionários das
estatais são contra a privatização. Isto
não é verdade. Quando se leva em conta
que o setor público faliu e não tem como
manter a empresa funcionando satisfato·
riamente, a situação muda de figura.
Como assim?
-Necessariamente, teremos aperto
na liquidez eStá comprovado que as regras universais da economia funcionam
aqui também, sustentou. E adiantou que
elas continuarão sendo seguidas. Segun- ,
do ele, o objetivo maior é faz_er valer
a economia de mercado. Empresas estatais s_erão privatizadas; preços te'nderão
a ser liberados - a partir dos combustíveis; lriVestíméritõs terão que ser feitos
na ampliação da oferta de_ energia, repartidos com os consumidores industriais;
recuperação de estradas, cc-financiadas
pelo empresariado, que poderá explorar
o uso, através de cobrança de pedágios.
Como o governo fará este Convencimento?
-Nossa idéia é que o processo se desenrole através das diretorias. Se voce
tem- a determinação política -de privatizar
e nomeia para a chefia da empresa al·
guém que não esteja nessa linha, a coisa
não ~ai para frente. Nomearemos diri~entes competentes e determinados a
..:xecutar a privatização.
O gove_rno, entretanto, parece muito
tímido e lento na condUção desse prOcesso. Isto não poderia inviabilizá-lo, ao dar
tempo para a mobílização -da·n~ação?
-Não acho. É impossível você pisar
no acelerador a 120 ou 201} quilõmetros
por hora no programa de privatização.
O relevante é. a decisão política. Este
é um processo que, para ser sério, tem
que ser cuidadoso.

-
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Por quê?
-Porque demanda um levantamento e

auditagem em cada empresa, até para
não se vender um bem da União a troco
de nada.
Quanto tempo o Sr. considera suficiente para privatizar criteriosamente?

-Um ou dois anos, êu imagino.
E como o governo pretende alocar recursos no setor privado para aplicar na
infra-estrutura?
-Teremos que colocar o setor privado
como agente e principal financiamento
dessse processo.

V. Ex' está vendo, aí, o representante do
Governo ...
O Sr. João Lobo - Permite-me V. Ex•
um aparte, nobre Senador?
O SR. NEY MARANHÃO- Apenas para
concluir o meu raciocfnio. Logo concederei
o aparte ao nobre Senador pelo Piauí.
Senador Chagas Rodrigues, o Governo,
através do seu Representante, demonstra que
a coisa não será feita de qualquer maneira,
mas com muita competência e corri muito cuidado; porque este Governo que aí está, que
representa a maioria absoluta do povo brasileiro, 89% do eleitorado, está apoiando essas
medidas. Este será transparente porque foi
eleito diretamente pelo povo e a vontade popular é soberana.
Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador João Lobo.
O Sr. João Lobo -Senador Ney Maranhão, quero parabeneizá-lo pela apologia
que faz do programa do Brasil Novo, e fico muito
mais empolgado com a defesa que y. Ex•
faz, homem bravo e valoroso, que sempre
se mostrou ao longo de sua vida pública ...

função dela. De forma, que acho que oenfoque
principal deste Governo, é esse que V. EX"
dá quando se levanta, fala e defende a postura
adotada pelo Presidente Fernando
Collor de Me !lo. Isso é uma questão de decisão própria, de decisão política essa que o
Presidente Fernando Collor de Mello tomou.
Daí a-querer que elas estejam totalmente certas, ou não, vai uma distância muito longa.
Mas, pelo menos o Presidente teve a honestidade de_ dizer o que faria, de tomar nas
mãos o "destino do povo brasileiro, e está fazendo aquilo que nunca se esperou que um
homem fosse capaz de ter tanta ousadia para
executar. Lamentamos que essas coisas tenham atropelado os direitos humanos, a liberdade do ser humano. Era indispensável
que qualquer coisa fosse feita neste País. Todos nós estávamos acordes nisso. Não há dúvida. que qualquer coisa teria que ser feita.
Não era possível continuar nesse plano inclinado que estava nos levando para um buraco
sem fim, para um-abiSmo talvez dramático.
Mas veja V. E.x',_penso que esse posicionamenmto feito por teci:tocratas como o Deputado César Maia mais prejudica a confiança
do povo brasilei!~ ~-2_~ a aumenta. Hoje
li em O Giob()- V. Ex~ pode olhar na primeira página de O Globo - , dito por um dos
pais do plano de estabilização do Governo
Collof, que ninguém precisa ter dúvidas de
que o Govern-O vai pagar dentro de 18 meses
o confisco que fez da poupança_ brasileira.
E vai fazer isso sem a quebra da redução
de liquidez do sistema financeiro, porque,
imediatamente, o Governo vai começar a enxugar a liquidez do sistema antes que chegue
ao firia.J dos 18 meses, quer dizer, ele já _está
ariuiiChi.ndo que o GOverno se prepara para
reduzir novamente a liquidez do sistema financeiro. Não adianta tentar poupar novamente, não adianta tentar crescer porque o
GQverno vai rapar tudo do povo antes de
começar a pagai o que confiscou cOm ã Medida Provisória n9 168. Pensa que pronunciamentos como esse prejudicam o apoio que
o povo está dando ao Plano do Presidente
Collor. Seria melhor que esses técnicos deixassem de falar e deixassem isso exclus~va
mente a caigõ â6 Presidente, que se expressa
tãõ bem e Que -sãbe tocar fundo no coração
do povo brasileiro. Era esse o aparte que
eu queria oferecer a V. E~

O SR. NEY MARANHÃO- Nós, homens
do nordeste, somos assim, não temos arrodeios.nas coisas, não é Senador?
O Sr. João Lobo - E V. Ex~ com especialidade. Eu, desdq cedo, aprendi a admirar
esse valor e essa lealdade que é fundo principal do caráter de V. Ex~ Mas, eu dizía que
prefiro fiCar com a defesa que V. Ex' tão
enfaticamente procura inserir no seu discurso, com a defesa que faz desse programa de
estabilização o Deputado César Maia. Eu,
talvez por uma for~i;tção mental própria de
velho político, político prOfissional, vejo com . -- OSR. NEYMÃRANHÃO -Agradeço a
V. ÉX" Aliás, no que toca a uma grande parte
muito cuidado e receio o posicioi:tamento desses tecnocratas, desses economistas tipo o
dos tecnocratas, tenho um ponto de vista clapersonagem que V. EX' citou, no início da
ro sobre eles: são frios, céticos e distantes.
Somos fcirrnados; s·eriadar; na_~sCola _da vida
sua fala. Acho que eles são insensíveis; eles
e muitas vezes o que se escreve não se execunão têm a sensibilidade própria para criticar
ta. Então, concordo com V. Ex• quando chao acerto ou o desacerto dessas medidas.
ma a atenção_ desse tecnocrata ql!e_está vendo
Acho, Senador Ney Maranhão',que o matecoisas que aínda não foram concretizadas;
rial, que o económico é o efêmero. O que
nisso concordo com V. Ex', pois prejudica
é duradouro, o que é eterno, é o respeito
à liberdade humana, o direito de decisão que
tremendamente o Plano, mas, mesmo assim,
veja cQmo o povo brasileiro está confiando
cada um tem sobre a sua vida, sobre a condunesse Plano! S.e não me engano, ontem ou
ção dos seus atos.Acho que a coisa material,
a coisa económica -é efêmera - ela passa,
anteontem o-s jornais noticiaram que um flu6..transit6ria; não vale â pel}a se fazer muito
xo muito grande de poupadores abriram novas cãdernetas de poupança na Caixa E~onôeSforço, nem se queimar muitos fogos, ein
I
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mica e em outros bancos. Isso significa que
a maioria do povo brasileiro está torcendo
para que esse Plano dê certo.
Sr. Presidente será possível, no fim do ano,
o déficit chegar a 8% do PIB, zerando-o pois.
Os cálculos da Minisúa Zélia Cardos·o sâ-0
de 3%. Chamo a ·atenção para este detalhe.
Se o Congresso defender o setor público em
nome da Soberania Nacional, o déficit público não será zerado _e os 7% recolhidos dos
cidadãos não serão bastante para cobrir os
8% e o sacrifício do setor privado, mais uma
vez, terá sido em vão. Todo o plano irá por
água abaixo.
Esta, Sr. Presidente, a situação fria, sem
contestação, que se coloca, hoje, claramente,
enquanto os defensores das estatais, da ineficiência administrativa direta, da concentração de poderes nas mãos do Estado, se articulam para sabotar os esforços feitos para arrebentar as pragas das oligarquias.
_
O Diap (Departamento Intersindical de Assessoramento Parlamentar) exerceu forte
influência durante as vot<Lções dos trabalhos
na Assembléia Nacional Constituinte. Votei,
como Senador Constituinte, dentro de rninhas concepções do melhor para o BrasiL
Na época tive nota acima de quatro, ou seja,
uma posição de centro.
-Moderada tenho certeza, Sr. Presidente,
é-a. maioria esmagadora do Congresso. Nele
não há lugar para "xiitismo" quer de direta,
querde_esquerda. A doutrina Gorbachev está
aí para provar.
O Diap articula-se de novo distribuindo
notas aos Congressistas~__S_ó que desta vez as
notas vão dizer respeito aos que votaram contra ou a favor das estatais. Os Iobbies das
estatais voltaram a funcionar com muita competência. Sem alarde, tenta-se sabotar o pla-

no.
Já o setor privado acuado, preocupado em
encontrar os caminhos para sua sobrevivência, em meio ao apertO geral de liquidez, articula-se para defender não os seus interesses,
mas os da Nação.
O Presidente da Repúblíca, na semana passada, anunciou, em discurso, as novas medidas provisórias, decretos e instruções para
alterar o Plano original, segundo as sugestões
apresentadas pelas Lideranças no Congresso.
Como homem público, sensfvel aos anseias
do povo, com a experiência de sua passagem
pelo Congresso como D_eputado Federal e
como Prefeito e Governador de um Estado
sofrido do Nordeste, veio ao encontro das
sugestões dos representantes do povo brasileiro. Neste momento tão grave, mas tendo
Sua Excelência a certeza de que as medidas
divulgadas são a favor do povo que está unido
com o Presidente de acordo com as pesquisas.
O povo o apóia, em 89%, como dizem as
pesquisas. Ainda mais, o povo está certo de
que o Presidente e o Congresso Nacional não
irão desfigurar o Plano_ Brasil Novo.
Sr. Presidente, Ses . .Senadores, o Presidente Collor fez uma alerta para o perigo da
corrida ao consumo. Nós, Congressistas, devemos c_onclamar nossas "bases" a dar apoio
ao Presidente neste alerta, e complementou,
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ta: o Plano Collor estabiliza a economia brasiCésar Maia- Certamente. Porém, eu es·
leira. E os partidos que confundirem uma
tau trabalhando não em termos do desgaste
postura oposicionista ao Governo federal e de hoje_, mas em termos de minha visão polívotar o pedido do Executivo. se isto não se-- negarem apoio aos pon-tos quti, segundo o
tica de médío prazo, para 1990 e os- próXfm-áS.._
fizer, quando só Lideres mais lúcidos do País
parlamentar, formam o coração do choque anos. Estou apostando que este programa esapóiam o plano em suas linhas gerais, a refortabiliza a economia, qua não produz o impacaplicado na economia-~ o aperto da liquidez
ma administratiVa não passará. Se tal aconteto social que algunS imaginam. Estou tratane as medidas fiscais -poderá acabar beneficiando o próprio Presidente Fernando Codo de, paralelamente a isso, colocar a ~ha
cer, o Planalto não se alterará. Se vier a faltar
llor, a quem dizem combater, inclusive no
postura felipista (de Felipe González)~ais
1% a mais no PIB para fechar o déficit públitarde a população vai poder entender porque
Rio.
co no final do ano, quando muita água fá
terá corrido, o Governo saberá como proceEm entrevista exclusiva ao Globo, César
eu estava a favor do programa em seu cora·
der para zerar o déficit: dará mais alguns saMaia reconhece que sua postura independenção, que é a política fiscal e monetária, e
crifícios ao setor privado.
te dentro do PDT lhe cria dificuldade entre
onde eu me diferenciava dos conservadores
e liberais.
·
os brii:olistas, ir.;::Jusive à sua eventual candiSr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente da República deseja que o setor privado
datura ao Governo do Rio de Janeiro em
dê sua colaboração espontânea para o êxito
19?0_: Mas não admite- deixar o partido que
O Globo- O Senhor continua candidato?
do Plano Brasil Novo. Com o apoio do Conlhe deu a maior votação da legenda em todo
César Maia- Sem dúvida. Mj~ha pré-cangresso, o Presidente administrará o setor pú- o Brasil em 1986, com 93 mil votos. Ressaldidatura foi colocada por setores importantes
blico, acabando com os demandas governatando que tem uma posrura "social-demodo PDT. Eu diria que pelos setores médios
mentais do passado, desde o regime militar
crata_ fetip_ista" (de Felipe González, Presi·
do PDT e pela- opinião pública do PDT.
até a famosa aliança democrática que quase
den-te do Governo da Espanha), afirma que
Apresentei â sociedade um documento, tra·
acabou com o País. Se assim não fizer, se não é candidato por ambição e diz:
tando do que acho fundamental para o Rio,
-Não farei o jogo do antibrizolismo.
não jogar tudo contra a Oligarquia das estaque é criar as condições de governabilidade
tais contra as oligarquias dos cartéis particuAo analisar os primeiros dias do Brasil sob
do Estado. Este documento está circulando
lares, será difícil ao Presidente provar à Na- o Plano Collor, César Maia acusa muitos em·
no Estado todo. É claro que, se o Governador
preSários de terem tido uma "reação mesquição, num primeiro momento, que veio para
nha", demitindo funcionários, diz_ que a re- _ Biizola colõcar a sua postulação, evidente·
reformar moralmente os costumes púbUcos.
mente nossa postulação perde efetividade.
cessão é e'vítávCTe defende ajustes que proteNesta luta, o Congresso terá o papel mais
importante, dando seu apoio a essa medidas, jam os empregos contra demissões indiscri0-GiObo--- O _-Senfior, então, é candidato
quando estão em jogo os destinos do povo minadas e beneficiem o pequeno poupador.
a Governador apenas pelo PDT?
brasileiro.
César Maia - Não coloco outra alterna, Terminando estas minhas considerações,
E.xistem coincidências entre minhas . tiva. Até hoje não vi nenhuma restrição denSr. Presidente, lembro uma passagem bibUca.
idéias e o Plano. Vou votar contra medi·
tro do partido â minha postulação. Claro que,
O povo de Deus fugia do Egito sob o comandas que defendi o ano inteiro?
no dia em que o partido romper com a demodo de Moisés. Atravessou o Mar Vermelho,
cracia interna, e obstruir isso .que eu acho
que abriu suas águas pela vontade de Deus,
que é um direito, estarão fechadas as portas
em busca da terra prometida. Estando a salO Globo- Até que ponto o Plano Brasil
e as janelas. Até hoje, isso não aconteceu,
vo, na outra margem do mar, sendo acossa- Novo altera o quadro político brasíleiro e o
nem por parte de Brizola, nem de nenhum
dos por seus inimigos, as águas se fecharam quadro da sucessão no Rio de Janeiro?
dirigente ou diretório, nem, muito menos,
e os inimigos do povo de Deus morreram
da opinião pública do partido. Esta, eu acho,
César_M;Iia - __0 País chegou ao limite,
todos afogados.
está comigo.
Milênios de anos após, a História vai se afunilaram-se as alternativas de combate à
O Globo - Então não tem fundamento
repetir em nosso País, abençoado por Deus. inflação. Praticamente restaram ao Governo
o comentário de que o Senhor poderia ser
Com este Plano Brasil Novo, temos um novo -·esse-ou qualquer outro Governo- medicandidato a Governador pelo PSDB, com o
Moísés. Com o apoio dos cirineus, que é o das fiscais desse tipo, que zerassem o déficit
púbii~o, para que o Governo deixasse de busapoio de Collor?
CongressO Nacional, a inflação será afogada
e os brasileiros, depois de anos de sacrifícios, car dinheiro no mercado e retomasse a inicia·
César Maia - t verdade que forças pOiíirão gozar as benesses que Deus lhe deu: a tiva da poUtica econômica; e, do outro lado,
ticas vêm, há alguns meses, me procurando,
as
medidas
monetárias
que
alterassem
drastinossa terra prometida.
forças de todos os partidos. O que eu não
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em camente a ciranda financeira. Essas medidas
vi nessas forças polfticas foi discutir o docuforam
tomadas
por
este
Governo.
Se
fosse
nossas mãos os destinos de nossa Pátria.
mento que ofeieCi.- Não VOu participar da
eu o responsável, faria a mesma coisa. Quer
(Muito bem!)
eleição por ambição, para viabilizar candidadizer, a discussão tem que ser deslocada do
turas de deputados, para fazer o jogo do antiproblema estritamente inflacionário em fun·
brizolismo. Tenho um projeto e acho curioso
DOCUMENTOS A QUE SE REFE- ção deste afunilamento, para_ um problema
que este projeto só seja discutido no PDT.
RE O SR. NEY MARANHÃO EM SEU~ de ordi:ili rriãiS geral. Infelizmente, aqueles
que entrarem contra o plano, sem diferenciar
O Globo ~ Onde estão as coincidências
PlSCURSO:
as duas questões, podem ser perdedores. Eu,
entre suas idéias e o Plano Collor?
por exemplo, tenho postura de oposição ao
César Maia - Meu programa é de agosto
O Globo
Governo federal. No entanto, confio que- a
de 1989. Propunha suspensão dos inceritivos
Domingo, 25 de março de 1990
economia vai se estabilizar. Apresentei
e subsídios, correção de tarifas., antecipação
emendas corrigindo aspectos relacionados à
·prívàtizaçcfo; ao· emprego. No entánto, eStou ·de receitas - tudo isso foi feito; reforma
O PLANO COLLOR
administrativa de emergência -isso está se
defendendo o coração do programa de es_tabiESTABILIZARÁ A ECONOMIA
tentando se fazer; negociação de créditos e
lizaçáo, a coluna vertebral da política fiscal
Wll.son Tosta
débitos do Governo - existe uma Medida
e da política monetária.
Provisória para isso; equacionamento da díviNa contramão das posições majoritárias no
O Globo - O PDT faz uma análise negaalto-comando de seu próprio partido -inctuM
_da pública - eu colocava de forma negotiva, diferente da sua. Isso não pode criar
sive das professadas pelo ex-Governador do
ciada, claro, ninguém vai falar em calote duprobl~mas para a sua candidatura ao GoverRio, Leonel Brizola -:-• o Deputado Federal
rante a campanha eleitoral; restrição adinino?
.• e econOmista César Maia (PDT - RJ) aposnistrativa do Estado- isso está sendo feito; ..
pedindo que a população defenda a impo·
sição de sacrifício ao setor público; o Congresso tem a responsabilidade tremenda de
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ajustamento da dívida de estados e municípios -o programa fez isso também; homoge·
neização das participações públicas em fundos privados internos· de Previdência - isso
está sendo feito. Na política fiscal, o objetívo
era criar um superávit fiscal primário anualizado de 3% do PIB, que é o objetivo do
plano, zerar o· déficit público; na política cambial, o objetivo é flexibilizar o comércio exterior- são as declarações do Presidente, embora as medidas sejam administrativas; simplificar e homogeneizar o sistema tafifário,
buscar um nível de cámbio para exportações
e importações ascendentes- está sendo feito; na disciplina monetária, desenvolver um
programa êm que a expansão da liqúidez caia
a um nível anualizada de 1% ao mês e estabelecimento de uma programação monetária
com teto zero imediato para expansão _de
M-4, ou seja, dos ativos financeiros - isso
foi feito; término -da correção monetária oficial para tftulos e contratos inferiores a dois
anos - na prática, iSso está serido feito; e
finalmente, um ponto que estamos emendando para completar o programa, que é a defesa
do emprego, para minimizar o custo social
da estabilização. Portanto, há uma coincidência. Eu vou votar contra essas riledidas que
defendi durante o ano todo? É porisso que
eu digo que faço oposição ao Govei'no, não
ao País.·
O Globo - Qual sua avaliação dos primei. ros dias sob o plano?
César- Maia- Não me surpreendeu a reação mesquinha das elites. Não me surpreendeu o fato de que os bancos tivessem criado
muito mais prOblemas do que existiram: Eles
tinham razão na segunda-feira mas não tinham mais razão na terça, na quarta etc, Segundo: as_empresas estavam com a ideologia
da inflãçãó" ila cabeça, de tal forma que não
foram _capazes_de__ substituir_~_ .algumas_sim
.-um certo impasse inicial por-férias coletivas. Poderiam ter dado dez, 15 dias de férias
coletivas. Elas economizariãm dinheiro. Depois, elas se esqueceram de comprar e vender
a prazo. Comprar e vender a prazo é dinheiro. Se as empresas, entre elas, tivesSem emitido duplicatas por 60 dias, por 90 dias, teríãm
criado dinheiro, criado liquidez para elas
mesmas. O prazo da venda equivale à emis·
sào de dinheiro, equivale ã expansão da liqUidez. Eu vejo como a inflação deformo~ a
cabeça dos empresários, como a ideologia-da
inflação defoimou a cabeça das elites. Efas
têm os instrumentos para evitãr -a recessãO
mas parece que estão buscando a recessão.
A recessão é absolutamente evitável.

O

GlobO~

Como?

Ctsar Maia - O ní\iel de tiqüidez hoje
é o mesmo de fevereiro. O poder de compra
do salário~ em março, abril e maio, cresce.
Cresce por que? Porque a inflação deteriorava o poder de compra. Na medida que há
um congelamento e que a prefixação é infe~
rior à correção dos salários, que é o que vai
acontecer em abril, há um aumento do poder
. de compra dos salários. Um auniento do po-

der de compra que retorna os saláiios a dezembro e novembro. É verdade que há uma
· perda em relação a setembro passado, a agos·
to, a julho, a junho. Então-; o que n6s temos
que fazer é discutir uma noVa política salarial
e discutir essas perdas.

Marçode 1990

na cúpula do PDT. Duvido que aqU'e!es cidadãos do Rio de Janeiro que diuturnamente
estão com as teses do PDT, estão_com Brizo·
la, que defendem nos seus locais de trabalho,
-juDto a se-us vizinhos, as nossas teses básicas.
se sondados, eu não tenha junto a essas bases
70%, SO% da opiriião pública do PDT. Eu
O Globo - O que não pode ser mexido
nesse plano sob pena de prejudicar o combate . vou sempre ã "Brizolândia". Eu tenho certeza de que as bases do PDT estão comigo
à inflação?
contra o:S "cabeças-quentes" que ficain num
César Maia --A Oposição náo pode perxiitismo brizolista e não ajudam o Govermitir qUe passe a Medida no 155, C[ue privatiza
nador Brizola, Se as pessoas que estão_ junto
por delegação. Nem a Thatcher foi tão longe.
do Governador Brizola ajudassem_ com
Não queremos nem discutíi" o mérito. Quereidéias, sugerindo,_ tendo uma vísão de conjunmossa privatização caso· a caso. E, do outro
tura, que às vezes não corresponde à intuição
lado, eu acho que nenhum de nós faria este
do Governador BrizoTa, estariam ajuáando
mal ao País, que seria mexer no coração da
o fortalecimento do PDT e o desenvolvimenMedida no 168, que cuida da reforma moneto desta grande liderança no Rio de Janeiro
tária, e n·o--co~ação das Medidas que tratam
e no Brasil que é o Governador Brizola. Que
da reforma fiscal, da Medida 160, da Medida
é uma pessoa que pode ter uma série de dúvin\' 165, das Medidas que tratam da supressão
das em relação à minha pessoa mas não pode
dos incentiVos e subsídios e do aumento de
ter uma: eu so_u talvez ·o único quadro do
carga tributária sobre o capital.
PDT que se jogou inteiramente na defesa
de seu GovernO. O Brizolã, quanao vai à
O Globo- Haveria um período de recesEuropa, faz enorme questão de estar com
são ou é evitável?
Felipe González. Será possível que_ as teses
felipistas são malvistas dentro do partido? De
César Maia - A recessão é o resultado
forma nenhuma. Podem ser malvistas por alda reaçáo dos agentes económicos ao progra·
guns, que fazem política tradicional, que só
ma de estabilização. Eu conheço uma empreconcebem a política dentro do Governo, tensa na Bahia que_, no momento em que o prodo algum cargo, querem ser secretários, pregrama foi baixado, tinha que pagar o salário
sidentes de estatais, diretores de banco.
quinzenal dos trabalhadores. O dono ligou
Quem não pensa assim, quem tem uma visão
para o banco e pediu que creditasse o dinheipós-moderna do poder e da sociedade, vai
ro nas contas dos empregados. Depois discuquerer uma renovação de idéias. Essa rena·
tiriam os juros. Ele apostou no programa,
vação vai ser feita junto à opinião pública.
então está ajudando o programa a dar certo
Mas se o partido entender que minha candicom estabilidade de preços. Já uma empresa
datura ao Governo não vai víngar este ano,
como a Natron, que deu aviso prévio para
eu serei de novo o Deputado mais votado
todos os-seus: empregados na véspera do plado PDT. Se não vencermos agora; vamos
no ... Quer dizer, começou a tentar implodír
vencer mais tarde. O Governador Brizola
2 plano antes de o palno ser aplicado ... Não
tem respeitado o meu direito de ter opinião
foi só a Natron não, quer que eu cite outras?
diferente da dele. No dia em que isso não
Brahma, Nova. Affiérica. .. Váriãs empresas,
acontecer mais, e_u tenho que buscar espaço .
quando foram avisadas que aumentaria o _vaAgora, eu torço, rezo e quero que isso não
lor do aviso prévio, tomaram a decisão de
aconteça.
demitir previamente os seus _empregados. Eu
estou com_ uma emenda dando direito a esses
desempregados, pelo açodamento das emEconomia
presas, a recolherem integralmente o FGTS,
Domingo, 25-3-90
transformado integralmente em cruzeiros.
PRIVATIZAÇÂO LEVARÁ
Essas empresas têm que ser punidas. Como?
2 ANOS, DIZ XIMENES
Pelo Tuma? Claro que não. Devem ser punidas através de uma indenização àqueles que
Marizete Mondim
demitiram, igual a quatro salários além de
e Nelson Penteado
tudo que elas já tiveram que pagar.
Para o secretário-executivo do Ministério
O Globo- Muita gente diz que o senhor
da Infra-Estrutura, Paulo César Xim-enes, um
está já -~m rota de colisão com seu partido
processo criterioso de privatização das estae com o Governador Brizola.
tais demorará de um a dois anos. A declaCésar Maia- Eu vou responder com uma
ração foi feita em entreVista "eXClusiva ao Jorfrase de Max Planck, que foi teórico da Física.
nal de Brasília, onde' o secretário fez uma
Ele diz o seguinte: ··As idéias novas não se
intransigente defesa da economia de mercaimp6em ãs iâéias velhas por convericimento
do.
daqueles que defendem as idéias velhas. As
Segundo ele a classe empresarial, ·acostuidéias novas se impõem porque, com elas,
mada a repartir seus prejuízos com o Tesouro
se impOem as novas gerações''. Este conflito
Nacional e a acumular s6 para si lucros isentos
oc_orreu entre Brizola e João Goulart, é um
de risco, será convocada pelo governo Collor
conflito natural. DUvido que qualquer sondaa cc-financiar os vultosos investimentos imgem nas bases de opinião pública do PDT
prescindíveis ã recuperação da infra-estrutureproduza a correlaçáç de forças que existe
ra e do crescimento econômico do País.
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---:-É comum. quando ~e trata do assunto.
A questão do Proálcool e dos combustíveis,
assegUrar que os funcionários das estatais são em geral, é outro grande impasse que terão
contra a privatização. Isso n-ão é verdade.
de enfrentar. Como farão isso?
Qu.ã.iia:Ose_leva em conta que o setor público
-A primefra pedra que se terá de tirar
faliu e não tem como manter _a empresa fundo sapato é o atual sistema de preços, que,
cíonariâO sofisticadamente, a situação muda
por ser um mix, acaba fazendo com que o
de. figura.
camarada que anda de ônibus.subsidie o que
_ Como assim?
anda sozinho num carrn a álccol. Isso tem
_-=- NecesSariaoiente, túemos -que cÕnver· de a"Cãbar.
ciona e, para resolver as contradições da crise
sar com ~s fUncionários e mostrar a eles que
4
'Vamos conscientizar o servidor de
o Estado não tem mais como manter a emprenacional, seria preciso in-Ventar uma nova
que privatizar é melhor que perder o emteoria: "O _violento aperto na liquidez está
sa. Então, ou eles concordam com a privatiprego"
zaç~o e se_ env_olvem no processo (até particicomprovando que as regras universais da eco:_
Como?
pando como· ácionistas); ou a empresa tendenomia funcionam aqui também", sustentou.
-Vai ter que se chegar à realidade de
E adiantou que elas continuarão sei;J,do seguirá a definh~E até fechar as portas. Será que
das. Segundo ele, o objetivo·maior é faZer
esteS funci~~átio~ ~!lo sentem que o emprego · mercado. Asolução é difícil, mas é essa. Você
não pode continuar empurrando ao consuvaler a economia de mercado. Empresas estadeles fica, a cada dia, mais comprornetído
midor um sub_sídio criado quando o cenário
com a situação calamitosa da empresa?
tais serão privatizadas; preços tenderão a ser
dos pre_ços do petróleo era outro.
liberados- a partir dos combustíveis; inves- - Como o governo fará este convencimento?
Qual o caminho para se chegar à liberdade
-Nossa idéia é que o processo se des_entimentos terão que ser feitos na ampliaçãO
de mercado?
role através_ das diretorias. Se você tem a
da oferta de energia, repartidos com os condetenninação política de privatizar e nomeia
sumidores industriais; recuperação de estra-Uma das idéias _é tomar o álcao1 competitivo, levando o combustível até as bases repara a chefia da empresa alguém que não
das, co-financiadas pelo empresariado, que
gionais por preço equalizado, e a partir daí,
esteja nessa linha, a coisa não vai para frente~
poderá explorar cr uso, através de cobrança
de pedágios.
- -liberar os preços.
Nomearemos-dirigentes competentes e determinados a executar a privatização.
O Senhor, como secretário-geral da FazenM
0 secretário-executivo dísse que o governo
da na gestão de Mailson da Nóbrega, partinão _dispõe de nenhuma fórmula mágica para
"'No setor elétrico a idéia é "contar com
cipou da elaboração do Plano Verão. Agora,
promover esta profunda mudança na menta_inveStlnrentoS do- Bird, -Bid e de emprelidade do empresariado nacional: "Cada caso
acompanha de perto o Plano Brasil Novo. Tra·
sários"
ce um paralelo entre os dois.
será negociado e discutido. Mas ternos a nosO governo, entretanto, parece multo tímido
· - 0 plano atual, obviamente. é muito
so favor duas realidades inque-stionáveis_ Não
mais forte. Ele vem acompanhado de uma
há outra saída. E a mudança de rumo é uma e lento nu condução desse processo. Isto não
poderia inviabilizá-lo, ao dar tempo para 1
decisão política _inabalável.
determinação política de_ um governo forte
mobilização da reação?
A- dlssemelhança maior é que, d~_ta vez,
e representativo".
o governO aiou condições para exercer de fato
-Não acho. É impossível você pisar no
Outro ponto a favor do governo, segundo
o controle monetário?
Ximenes. é a inevitável queda e estabílização acelerador a 120 ou 200 quilómetros por hora
-~. Ele pôs o dedo na ferida. Reduziu
da inflação que -o Plano Brasil No":_o promo- no programa de privatizaçao. O relevante é
a decisão política. Este é um processo que,
ao m~nirno a liquidez, o que evitará que as
verá.
para ser sério, tem que ser cuidadoso.
pessoas, descrentes dos planos anteriores,
São estes os principais trechos da entrevista
Por quê?
acabem aproveitando a queda de inflação pade Xímenes, concedida ao JBr.
-Porque demanda um levantamento e aura consumir. Desta vez, todo o mundo ficou
Ximenes afirma que só investiinentos priVadit~gem em cada empresa, até para não se
com pouqUISsimos cruzeiros para gastar e,
dos po_derão recuperar a- infra-estrutura do
vender um bem da União a troco de nada.
mesmo que quisesse, não podefá desestabiPais
lizar o ajuste via consumo". - -Quanto tempo o Sr. considera suficiente paJornal de Brasilia - Como se resolverá a
ra privatizar criteriosamente?
Foi o primeiro plano baseado totalmente·
necessidade de vultosos investimentos neces-Um ou dois anos, eu imagino.
na teoria monetarista, não é?
s4rios à recuperação da infra-estrutura do
-Pois é. Falava-se que para resolver a
E éomo o governo pretende alocar recursos
País, se o governo não dispõe de recursoS?
no setor privado para aplicar na infra-estru· infiaçáo brasileira teria- que ser inventada
Paulo César Ximenes- Está tudo por fauma nova teoria. Mas estamos comprovando
~?
zer. Mas vamos atacar os problemas de a cor·
que as regras universais da economia estão
-Teremos que c:olocar o setor privado codo com as prioridades. Não sabemos ainda
funcionando aqui também.
mo agente e principal firianciamento desse
o montante de investimentos necessários para
Por quê o ministro Mailson por exemplo,
processo. recuperar ferrovias, estradas e capacidade de
rião tentou algo semelhante?
atender à demanda de energia. No momento,
Como se d~rá isso?
..:..:.;.. Antes, não tínhamos como promover
O- que nos preocupa é priOrizar as ações e
:_Teremos qu~ descobrir fórmulas novas
um enxugamento dessas proporções na liquidescobrir formas de alavancar, inclusive no
de participação do setor privado, como a exdez do mercado,
setor privado, os recursos necessários a essas
ploração cometcial de ferrovias, rodovias e
Faltava força politica para tomar a decisão?
ações.
portos.
-A grande diferença é essa. No pl8.no
A venda de estatais é um deles?
No setor elétrico, parece que já há idéias
verão, por exemplo, cuidamos apenas de ad-Sim. Temos empresas como a Campa-· mais delineadas•..
ministrar a economia para evitar a hiperin~
nhiaSili.erúrgica de Tubarão (CST) e a Usimi-O que se pensa é que o capital privado
fiação. Agora, não. O objetivo claro e factível
nas, que consideramos prioritáriaS- para -prié liquidar com a inflação.
pa~;tícípe-3fiãvés da exploração da venda de
vatização. Elas precisam de novos· investienergia. Além disso, nesta área há, também,
mentos para crescer, estão em boa situação
a disposição' de organismos internaciónais
UMNOVOPMDB
financeira e O Estado não tem como sustentar
(COrpo Bird e _Bid) de investirem.
Haroldo Hollanda
as expansõeS..
Só esses invesf..imentos serão suficientes?
Anteontem â noite, aniversário do ministro
Esse processq poderá ser complicado com
-Não~ Mas pensamos em estimular a parBernardo Cabral, num jantat: fechadíssiino,
a mobilizaçãO dos funcionários dessas empreticipação do empresariado, através, por
~ouve uma primeira troca de impressões polísas, a exemplo do que acontece na Argentina.
exemplo, da compra antecipada da energia
ticas entre o presidente Fernando Collor de
Como o governo evitará essas pressões.?
que consumirão.
Melo e o deputado baiano Marcelo Cordeiro.
"Chegamos ao fundo do poço. O Estado só_
investirá nas áreas prioritárias -onde nunca
investiu -Saúde, Educação e Saneamento.
O Pafs tem que ser reconstiufdo, está ti.rdo
por fazer, mas as soluções terão de vir da
iniciativa privada."
Ximenes acredita que o Plano Brasil Novo
desmoralizou teses, repetidas anteriormente,
de que no Brasil a teoria econômicá não fun-
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Eleito recentemente presidente da Comissão
de Economia da Câmara, Marcelo começa
a emergir como uma· das figuras de destaque
do PMDB, não só em função de suas ligações
com o governador Orestes Quérci"a, Como
porque_ se transformou num dos formuladores da nova política do seu partido. Com o

brilho de professor univ-ersitário, ·o pã.rlameotar baiano sustentou jui'ltO-ao presidente da
República a tese de que ele deve se valer
de "maiorias móveis", para aprovar no Parlamento matérias de interesse do seu Goverito.
Concitou também o Presidente a revolucio-

nar os métodos institucionais de_ relacionamento político entre o Governo e o Congresso.
Na sua análise Marcelo Cordeiro constata
a existência no Congresso de dois blocos polí~
ricos -um disposto a se alinhar, automatí~
camente com o Governo, em qualquer circunstância, enquanto outra facção, de oposição, recusa o diálago ou qualquer tratativa
com o Governo. No meio situa-se uma força
de centro, da qual é exemplo o PMDB, dis-posta a aprovar projetas políticos que contribuam para modernizar o País, acabando com
a inflação, promovendo um estreito relacionamento e colaboração entre os capitais nacional e estrangeiro, estimulando o desenvolvimento económico, dentro de uma visão de
que o Brasil não pode estar dissociado do
que ocorre no restante .do mundo. Marcelo
mostrou que co:m a saída do PMDB de políticos de direita e de esquerda, cujo pensamento
não c-orrespondia ao perfil político verdadeiro do partido, este com~ça a reconquistar
sua c_onfiança interna, soldada numa aliança
estabelecida entre ulyssistas e a corrente liderada pelo governador Orestes Quércia. Ele
fez ver que o PMDB não cogita de ministérios
nem de conquistar posiç6es no Governo, uma
vez que permenece no intuito _de fazer oposição, mas dentro de um estilo novo, que não
recusa o diálogo nem a colaboração, desde
que realizados em proveito do País. Enfim,
segundo Marcelo, o PMD B não tem mais
flreconceitos nem posições políticaS precon..:ebídas.
Es::.a nova postura do PMDB, mais madura
.. realista, de acordo com seus ideólogos, teve
nm exmplo expressivo na reunião realizada
nnteontem ã noite na casa de Ulysses Guimarães. O próprio Ulysses; em dado momento,
.. urpreendeu seus interlocutores, abandonando seu proverbial mutismo para defender o
ponte;> de vista de que o PMDB deve aprovar
medida provisória que delega poderes ao
Executivo para promover seu programa de
privatização. A alegação de Ulysses foi a de
que ao Congresso não deve ser conferida a
competência de examinar, caso por caso, a
privatização de_empresas estatais, porque tal
propósito jamais seria alcançado. Também
manifestou a opiniãO de que ao Congresso
não deve caber nenhuma responsabilidade no
gerenciamento do plano económico em executação. Deu para perceber, no curso da reunião, que da parte do PMDB há não só um
grande espíiifo de compreensão em relação
,ao programa econômico, com a- iritençãO- de

aprová-lo em suas linhas essenciais. O senador Ronan Tito, líder do partido, falou numa
franca cola]Joração para que o programa pos-sa ter êxito. A atitude do PMDB é muito
semelhant-e à do_ PSDB_~ Nota-se, asSim, ·que
as resistências maiOi"es aO- plano partem dos
grupos mais conservadores do Congresso, localizados no PFL e no PDS, enquanto PMDB
e PSDB se sentem máiS identificados com
as medidas ali contidas, o que não significa
que tenham renunciado a uma análise crítica
do pacote,-Como bem s"a.lientou Gonzaga Beluzzo, um dos pais do Plano Cruzado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Má·
rio Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden·
te, Srs. Senadores, o momento brasileiro é
o momento do pacote ec-onómico. Imagino
que, a esta altura, além de desnecessário,
é até pernicioso lembrarmos de afirmações
ou promessas de campanha, tais como: "não
vou governar por-p-acotes" ou "não vou governar por medidas provisórias". A vida brasileira fõi- profundamente alterada em- suas
relações económicas. O ·cidadão coffium, hoje, observa o seu conterrâ.tieo com olhos diferentes, talvez mais preocupado, mais cético.
As relações com o Governo também foram
alteradas. Vai levar algum tempo para que
os brasileiros voltem a acreditar na poupança,
_em promessas de ·campanha ou em investimentos da ciranda financeira. O pequeno
poupador, então, éLodo desconfiança.
Essas mudançits- podem ser até bêm-vindas, afinal, mudar é preciso. O Choque do
susto, o á.petto temporário daquelas pessoas
da classe méçlia-baixa e_ o tão brusco quanto
violento_confisco das apl_icações e poupança
das classes mais alt~ls_viera~ demons_trat: que
as mudanças esperadas por tanto tempo po·
dem acontecer. Ninguém poderia sonhar sequer remotamente- que essas mudanças
seriam aplicadas por este Governo. Mas, pa·
rece que é o c}ue está acontecendo. Somente
o futuro próximo poderá_ nos dizer se as primeiras ímpresSóes são veidadeiras ou, mais
uma vez, se o que irá restar será a grande
frustação do engôdo, da mentira e do apro·
veítamento.
Em outros planos aplicados em diferentes
países, a -realidade vivida pelos cidadãos não
foi muito diferente da nossa. Se houve dife·
ren_ça, foí paiã pior. Israel, po~ exemplo, vive
em guerra com seus vizi_nhos; a Bolívia passou
por uma recessão que- chegou aos ntveis de
uma verdadeira depressão; na Alemanha do
pós-guerra, o parque industrial tinha sido
destruído, a mão--de-obra masculina diiimada, a produção agrícola abandonada. Cada
alemão recebeu c_erca de quarenta marcos pa·
rarefazer sua vida. Toda a poupança do pafs
foi confiscada e não devolvida. Foi a continuação da guerra, talvez, por isso, o plano
deu certo.
A população já vinha de um grande sofri-
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menta há anos e o país- estavri ocupado pelas
forças aliadas. Não existe um ajuste económico nessas proporções sem que haja algum
tipo de pet_:dã, algum sofrimento de todas as
-camadas da população. o que cabe fazer é
evitar ao máximo que esse sofrimento seja
da mesma intensidade para os mais pobrês.
É preciso proteger essas camadas mais vulneráveis do povo.
- Tenho lidO nos jornais e ouvido de algumas
p-essoas próximas que o G_oyerno, caso a recessão noS atíiijã e venha o desempregá em
massa! vai implantar um grande programa
de distribuiç?o de uma cesta básica àquelas
- p6pU_Iações mais car~ntes. O CLISto de tal pro·
grama estaria estimado em cerca de 7 bilhões
de dólares ao ano. Uma grande_quantia, sem
dúvida. Como representante nesta Casa de
<:lois segmentos interessados no assunto o PDT. um partido trabalhista, e o povo
acre~no, si~~ado entre aqueles mais pobres
do Brasil- não poderia opor~me a empreen·
dimentos desta natureza. Porém, supondo ser
verdadeiro o adágio_ chinês que afirma ser
necessário ensinar o homem a pescar em vezde lhe dar o peixe, julgo importante oferecer
algumas alternativas a esse programa cuja
metodologia mostra-se excessivamente paternalista e passível de manipulações eleitoreiras, como já viinos no passado.
Lembro-me, ainda criança e lá no meu distante Acre, dos ecos da grande depressão
ocorrida logo após a queda da bolsa de Nova
Iorque, em 1929. O povo nãs ruas, o desemprego em massa, o desespero coletivO, os suicídios. Situaç-ão bastante diferente da brasileira porque KnOs Estados Unidos, a ClaSsemais atingida foi justamente a classe media. No Brasil, quem mais sofre sáo oS mais: p~
bres. E esse sofiiinento é de séculos. No atual
plano económico, os mais atíniídos - até
agora - foram aqueles que dispunham de
alguma economia, algum recurso. A curto
prazo, provavelmente, os_ mais pobres também serão atingidos e__de_ maneira mais -grave
e forte. É urgente imaginar uma solUção al·
ternativa a essa perspectiva. É preciso encon~
trar caminhos que protejam essas camadas
vulneráveis.
A distribuição pura e simples de alimentos
não oferece garantias de futuro. Acreditamos
que a solução poderá estar no aumento da
produção agrícola, através de assentamentos
dirigidos, da distribuição de terras agricultáveis.
Estamos procurando não usar o -termo reforma agrária para não despertar preconcei~
tos há muitO arraigadqs nas mentes conservadoras de nosso País. Assentamento rural é/
um termo aceito e que pode até substituit
com alguma_ vantagem, em alguns casos.
Inflação, em última instância, é sin6nínl0
de escassez, de desequilíbrio do mercado. Seja por conseqüência de monopólio, oligopólio, mas sempre reflete o seu desequilíbrio_.
A distribl!ição de terras, juntamente com os
demais itlsumos poderá resolver a questão
da proteção dos mais fracos. Oportuna-mente
voltaremos a este assunto com mais detalhes.

(Muito bem!)
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, O SR. PREESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães_.
O SR. JUTAHY MAGALHÁES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, gostaria de solicitar a V. Ex• a transcrição, nos anais do Senado, da resposta do Ministro João Alves Filho,
à época titular do Ministério do Interior, ao
requerimento de informações n''580, de 1989,
de minha autoria, requerendo a relação das
transferências de recursos efetuadas para o
Estado da Bahia,- ito âinbito daquele Minis·
tério.
Com meu requerimento, pretendia, na
ocasião, comprovar que o Governo Federal
não havia feito transferência de recursos para
o Governo Estadual, principalmente Tia éj:lOca em que o Estado da Bahia era dirigido
pelo Governador Waldir Pires.
A resposta recebida, que relacion:a os convênios firmados com o Goverrio 'ao-Estado

da Bahia, municípios e outras instituições do
Estado_, em 1989, demonstra cabalmen_te que

as transferências feitas para a Bahia eram
dirigidas ãs Prefeituras, nenhum convénio
tendo s_ido assinado diretamente com o Governo do Estado.
Era esta ·a cómprovação que eu buscava.
Aí e:stá a verdade dos fatos. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE

Q..SR JUTAHY MAGALHÃES:
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a)qualidade dos projetas;
b)caráter de complementaridade do fij.l<.ti~,
da Sehac,_ o que subentende a existéncia de
iniciativas comunitárias;
c)compatibilidade do projetO com a_ !_ln_h.,_
deatuaçào da Sehac, que é voltada par;.l b~nt:·
ficiar as populações de baixa renda, locali·
zadas em áreas carentes de infraestrutura ur·
bana ou sujeitas a acidentes naturais, secas.
geadas e outros fenômenos;
d)adequã.ção do porte do projeto à disponibilidade de recursos da Sehac.

ESCLARECIMENTOS DESTINADOS A
ATENDER AO.REQUERIMÉNTO DE
INFORMAÇÕES N• 580, DE 1989.
2- CõrivêlriciS fiúniuidos com o G0vc'
DO SENADOR .ltJTAll.Y MAGALHÃES. _ ªo do Estado da Bahia, municipios ~ outnr..
instituições
daquele Estado, em 1YS9, com
:-- t -_Critérios para concessão de apoio
finãnCei(o da Sehac a projetas dos estados indicação do valor dos recursos repassado-,,
por beneficiário.
_
Muni~fpjos e de instituições privadas comunitárii:ts:
O cciiiJUlitO de tabelas anexas responde ln~
A _Sebac adota, como critério, na atribuitegralme"nte_ à indMação, tendo sido .extraido
ção de recursos para financiamento dos prodos. Relatórios de Convênios Cadastrado~ por
jetas que lhe são submetidos, a aferição de
Umdade da Federação e Municípios. - Nel··
condição tais como:
son Proença Secretário Especial da Sehac.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Na sessão de 27 último, foi lida a Proposta
de Emenda à Constituição n9 l. de 1990, que
acrescenta dispositivos a.o __ato das D_l~P,osi~
ções _Constitucionais Transitórias d·a Constituição Federal, tendo como 1~ signatário o
Senador Márcio Lacerda.
A Presidência. erit obediência ao disposto
no art. 356 do Regimento Interno e de acordo
com as indicações das Lideranças, designa
a seguinte comissão para eíírltir parecer sobre
a matéria:

PRN
1. Ney Maranhão
PSB
1.

Jãmil Haddad

o·sR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência designa para a sessão ordinária de amanhã, às 9 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO

PMDB

!. Mauro_ Benevides
2. Francisco Rollemberg
3. Márcio Lacerda
4. Ronaldo Aragáo
5. Humberto Lucena
PSDB
!.
2.
3.

Chagas Rodrigues
Wilson Martins
Matta Machado
PFL

!. Alexandre Costa
2.

Afonso Sancho
PDC

!. Leopoldo Peres
PlB
I.

Carlos De'Carli
PDS

!. Roberto Campos
PDT
I.

Nelson Wedekin
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nhecido Jurista Fábio Konder Comparato,
Professor da Universidade de São Paulo e
Membro da Con;tjssão de Justiça e Paz da
Arquidiocese daquele Estado, tece consid~
rações ferínas e até grosseiras sobre a pessoa
do Ministro Bernardo Cabral.
Em certo trecho, diz o Professor da USP:
"A grande medida de Cabral, como

Relator da Constituição. fOi a man':ltenção da ZCnia Franca, pois ele é o repredos interesses ligados a essa região."
~entante

Sr. Presidente. Srs, Seiladores, conheço o
atual Ministro BernardO Cal;lr.al há 40 anos,
N' 56, DE !989
fomos colegas na Faculdade de Direito do
Amazonas e na Câiriarã dos DePutados, e,
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
ao longo de todos estes oito lustros, não tenho
do art. 376, e, do Regjmento tllterno)
notícia de uma só atitude ou ato _incorreto,
um gesto menor ou algo que deillonstrasse
·Discussão em tuino único, do ProjetO de
desapreço ao interçsse público por parte desDecreto Legislativo n~ 56, de 1989 (n9 53189,
se meu ilustre conterrâneo.
na Câinara dos Deputados), que aprova o
Mas os juristas também perpetram· injútexto da Convenção n~ 139, da Organização
rias, no sentido lato da palavra ... _
Internacional do Trabalho (OIT), sobre a
No caso da Zona Franca de Manaus~ é im~
prevenção e o controle de riscos profissionais
perdoável a injUStiÇa,- porque: vem a insinua~
causados pelas substâncif:l,s ou agentes canceção de que o Deputado Bernardo Cabral,
rígenos. (Dependendo de parecer.)
eómo -Relator da Constituiçãó. teria atendido
.. O SI!.. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
a interesses menores aos quais esJá ligado
-Está encerrada a p~esente sessão.
mrRegião Amazônica.
Não tenho procuração para defender o Mi(Levtinta-se f1 sessão às 17 horas e 40
nistro Bernardo Cabral. Sua vida é a melhor
minUto~.)
DISCURSO PRONUNCIADO PE- defesa, mas vou faze-lo aqui neste episódio,
e assumir a_ resporrsabilidade inicial, por ter
LO SR. LEOPOLDO PERES NA SES- · sido
o aut6r da primeira eíhenda que dava
SÁO DE 27'3-90 .E .QUE,, ENTREGUE,
maiS 25 anos de existência coilstítucional à
_ À_JV;;\.'ISÃO DO ORADOR, SERIA
Zona Franca de Manaus. Se tivermos de inPUBLICADO POSTERIORMENTE.
culpar Bernardo Cabrãl, teremos de acusar
O SR. LEOPOLDO PERES (PDC- AM.
toda. mas toda a Bancada do Amazonas que
Para breve comunicaçâo.)-Sr. Presidente,
se uniu para defender a Zoria Franca, criada
Srs. SeD.ãdores, na imprensa de hoje, o coem boa hora pelo Governo Federa(, para
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atender ao desenvolvimento de um Estado
ilhado, sem safda fácil para os grandes mercados consumidores.
Estado .cujos produtos naturais foram ao
longo dos anos perdendo competitividade e
que tirava do Amazonas as condições de so-

brevivência económica e financeira.
Pergunto: houve alguma incorreção por
parte da Bancada de São Paulo quando defendeu o aumento do número de Deputados
de sua Representação na Câmara-Federal?
Houve qualquer interesse pouco nobre çlos
Rep'resentantes nordestinos quando postularam a manutenção dos incentivos fiscais daquela sofrida Região? Ou do Centro-Oeste?
Afinal, o que justificã. a nossa representatividade é exatamente correspondermos aos
legítimos interesses do povo em cujo nome
aqui estamos.
_
.
_
O filósofo argentino José EngeniCros, num
belo livro denominado ''Las Fuerz11s MoraM
Ies••, afiriria -que "berÇo é a pátria do coraçlo".
-·
.
O Sr. Bernar-do Cabral, como Deputado
do Amazonas, tinha não somente o direito,
mas o sagrado dever de pleitear em favor
da sua terra, e fê~ lO muito bem, dignificando
o mandato que o povo amazonense lhe confiou em boa hora, mercê de consagradora
votação.
·· · ·
Por isso, Sr. Presidente, quero aqui desta
tribuna repelir as agressões ao meu- conterrâneo quanto ao episódio da Zona Franca
de Manaus, e, uma Vez mais. testemunhar,
perante este País, qUe tanibém o conhece,
que nunca, ao longo de sua vida de homem
público, vida que teve momentos de sacrifício
e sofrimento, Bernardo Cabral deixou de dar
exemplos de grandeza, dignidade e amor a
este País.
_
Era o oqi.re tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bemt Palmas)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA NA
SF:SSÃO DÉ 27-3-90 E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SE·
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE,
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB PB. Pronuncia o Seguirite discurso.) 7 Sr. Presidente, Sn. Senadores, lamentei não estar
presente, ontem, neste Plenário, por ocasião
do pronunciamento ·do Senador Jutahy Magalhães, do PSDB, no qual S. Ex' verberou,
veementemente, contra a invasão da Folha_
de S. Paulo, pela PolíCia -Federa1, no último
sábado, e, bem assim, a prisão de dois dos
seus Diretores, sob o pretexto de que aquele
órgão de imprensa teria Tnf!fugiâo uma das
Medidas Provisórias baixadas pelo Senhor
Presidente da República.
--Já que não pude apartear S. EXf, enviei
o seguinte telex à direção daquele_ jornal:

Jornalista Otávio Frias Filho
Direior "Folha de S. Paulo"
São Paulo - SP,
Receba extensivamente demais diretores. jomali'stá~ e empregados fazem

"Foiba de S. Paulo" llliaba iafearaiiOI~
dariedade diante tru<ulealaaçlo polic:àol
contra <$Se prestiaioso ckJ1o ' brasileira, Referida arbitrariedade que
representa sem qualquer dtlvida
retrocess.o democratizaçto Pais deve
unir democratas ~ara oferecer ~a...
-cía firme e corajosa nova onda autorita..
rismo nos ameaça.
__ Cordialmente, Senador Hamberto f.u..
cena.

.-..ve

Sr. PrCsidente, Srs. Seií.adores, nãÕ há dú-vida de que a sociedade brasileira, pelas suas
lideranças mais expressivas, condenou a açáo
policiai Contra a Folha de S. Paulo, por ser
uma gravíssima víolaçáo da ordem constitucional e_, portanto, representar o início de
uma escalada perigosíssima contra os direitos
e as garantias individuais.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não podemos a-dmitir que, após tantos e tantas anos
de luta contra o autoritarismo, de repente
nos vejamos entregues, mais uma vez, ã sanha do mandonismo policial. Sei perfeitamente - e creio que este é o ponto de vista
da maioria do povo -- que todos esses fatos
simbolizam um pOsicionamento do atual Governo no sentido de conseguir da opinião pública um apoio crescente ao Presidente da
República, ·que estaria, apenas, defendendo
o princípio de autoridad~.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, para usar
uma expreS-SãOIJopular, "nem oito nem oitenta'~. Nem um Governo lraco, por vezes
acusado de falta de autoridade, nem um Governo- tão forte que se ex~da, a ponto de
resvalar para o autoritarismo que põe em ris·
co a própria sobrevivência das instituições
democrátieãs.
St. Presidente~ Srs. Senadores, ao proferir
estas palavras, após o que aconteceu no joi"·
na( Folha de S. Paulo- e que serviu de adver·
tência para· os- demais setores da sociedade
brasileira - neste início de implantação do
J>_lano Cofio;r, afirmo que os tecnocratas rejubilaram-se ao saber que o Senhor Presidente
da República ordenou ao Sr. Ministro da Justiça, B_emardo Cabral, a retirada, do Congresso NaCi<?nal, _das Medidªs Provisórias n~
153, que "defiD.e crimes de abuso _9_o poder
económiCO" e 156, que "defirie criines.contra
a Fazenda Pública". Ainda bem_que_Sua Excelência ·atendeu ao clamor nadonal, sobretudo advindo dos mestres mais competentes
do País, em matéria de Direito ConStitucio· ..
nal, sem falar na Ordem dos Advogados, SeM
ção Rio de Janeiro, e no Instituto dos Advogados do Brasil, que declararam, ca.tegorica·
mente, qUe taís--Medidas _são inconstitucio·
nais. Tanto assim, como bem acentuo o nobre
Senador Maurício Córrea, Líder do PDT nes~
ta Casa, qU:e ó Sr. Procurador·Geral d~ Repú·
blica tomou a si a iniciativa - mesmo antes
da decisão do S.enhor- Presidente da República- de propór ao Supremo Tribunal Fe·
dera! ação declaratória de inconstitucionalidade das Medidas ProvisóriaS n~ 153 e 156.
A mim me p_ar~_ce, porém, Sr. Presidente
e Srs. Senadores _..:: e este é um dos aspectos

tvtarçode,1990

principais do meu pronunciamento, além da_
reafirinação da minha solidariedade à Folha
Paulo e, .através dela, a toda a imprensa
livre -que se deve chamar a atenção para
um ponto importantíssimo áessa questão. Em
vez de o Senhor Presidente da República ordenar a retirada das Medidas Provisórias n9S
1.53 e 156, deveria ter determinado ao Sr.
Ministro da Justiça a sua imediata e total ie-

•s.

vopçto.

Senio, vejamos; se o Senhor Presidente

da República, simplesmente, retira do Con- ·
'gresso as Medidas Provisórias de n~ 153 e

156, ora sob exame de Comissões Mistas designadas, para dar o seu parecer, evidente- m~te elas continuarão p~uzindo os seus
efeitos jurídicos, pois equivalem a leis em
pleno vigor. Sua Excelência terá, portanto,
que revogá-las, através de nova Medida Provisória e, ao meu ver, mais do _que isto e aí vai apelo ao
Ministro da Justiça -.
S. Ex~ terá, também, que disciplinar nessa
nova Medida as_relações jurídicas decorrenM
tes das anteriores, isto é~ como forma de evitar que continuem as agressões aos direitos
e garantias individuais e sociais capitulados
na Constituição Federal.
Nesse particular, digo a V. Ex~, Sr. Presi·
dente e Srs. Senadores, q!Je lam~!J.tO que um
homem público da qualificação pessoal do
Dr. Romeu Tuma, tenha se sujeitado ã prática dessas viôléncias.
Sr. Presidente~ Srs._ Senadores, acho, por·
tantO, qile _é hora de o_ Senhor Presidente
da República voltar a se ent~nder com o Sr.
Ministro da 1ustiça, Deputado ~emardo Cabral, e colocar para S. Ex• essa tese que trago
ao Senado, isto 'é, a imediata revogação das
Medidas Provisórias n~ 1 153 e 156 e, bem as·
-sim, a disciplina das relações jurídicas produzidas durante a sua vigência.

sr.

O Sr. Wilson Martins- Permite-me V. Er
um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA-Ouço

V. Ex', com todo prazer.
O Sr. Wilson Martins- Nobre -Senador
Humberto Lucena,· a linha de. ra,cio_cfnio de
V. Ex' é irrepreensível. Primeiro, V. Ex~ se
solidariza com o jornal Folha de S. Paulo,pelo
atentado â liberdade de.que foi vítima-~ grave
atentado, sem dúvida. Depois, V. Ex~ se reju·
bila com o fato de o Senhor Presi~ente da
República retirar do Congresso Nacional as
Medidas Provisóriàs n.,.s 153 e 156, reconhecendo a sua inconstitucionalidade, diante,
aliás, do clamor nacional. Não há, sem dúvida
alguma, justeza apenas na retiiada. Como
bem colocou V. Ex~, há que se revogar ditas
medidas, uma vez que não sendo revogadas,
. elas continuam em vigor, ap~sar de retiradas
do âmbito do Congresso, onde deveriam ser
apreciadas. V. Ex•, sem dúvida, coloca o seu
raciocínio dentro da melhor lógica e dentro
dos melhores princípios, não só de democracia como de Direito Constitucíon31. 13 por
isso -que me solidarizo CO!_Jl V. E~ pelo seu
pronunciamento, entendendo que V. Ex• es. clarece os fatos e os -trata com perfeita corre- •
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ção nesta tarde. Aceite, portãnto, os meus
parabéns, eminente colega.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu que
lhe sou grato, nobre Senador Wilson Martins,
pelas suas palavras que vêm ao encontro do
meu pensamento e que comprovam que, na
verdade, as Bancadas do PMDB e do PSDB
estão afinadas, pelo menos na discussão de
alguns aspectos do Plano Collor, em apreciação no Congresso Nacional, sobretudo, no
que tange ao co!Dpromisso maior com a def~
sa firini,- altiva e corajosa da ordem constitucionaL
Lembro-me de que, ainda ontem, o nobre
Líder do Governo, Senadõr José Ignácio Fer·

reira, ao responder ao Seriado r Jutahy Magalhãesj terminava a sua oração afirmaJ!do que
"Ó Estado de Direito democrático era bem
mais-amplo do que anova ConstituiÇãO-:;-; confesso que não entendi bem S. Ex~ porque
me parece inegável que os P_?râmetros do
Estado de Direito não podem ser outros, se
não os das próprias normas constitucionais.
No momento em que elas são infringidas,
direta ou indiretamente, é evidente que o
Estado de Direito corre ris.co. Contra isso
é que estamos, aqui, protestando, na espe·
rança· de que novas arbitrariedades não acon.
teçam neste País!
Penso, sinceraménte, peto menos dentro
de uma linha de oposição, que o Senhoi Presi·
dente da República demonstrou, nesse episódio da retirada das duas referidas medidas,
um sentimento de humildade, que já é alguma coisa, no momento em que todos nós estamos tão preocupados, no sentido de qu~ o
Poder Executivo não se hipertrofie, cada vez.
mais, no personalismo presidencial que sem·
pre foi um dos erros mais criticados do nosso
sistema presidencialista,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo ainda registrar uma Nota - que deve ser bem
refletida pelos Membros do Congresso N~
cional -da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção Rio-de Janeiro. Eis o seu inteiro teor:
São impropriedades do Plano Collor:
1 -bloqueio de parte das contas cor·
rentes, das cadernetas de poupança e das
aplicações financeiras. Ent~nde o Conselho Seccional da OAB/RJ que a medida constitui empréstimo compulsório,
tributo que só pode ser criado_ através
de lei complementar, com as destinações
específicas previstas na Constituição;
2- a aplicação do IOF, diz a nota,
"esconde o intuito da criação de um imposto sobre o património, com viola_ção
do preceito constitucioriat da anuat1dade"·
3:,._.a violação do prindpio de isonomia, com a fixação de percentuais idênticos de saque para pessoas de fortunas
diversas;
4 - para os advogados, a supressão
da fiança e da liberdade provisória-."de acordo com o artigo 13 da Medida
Provisória n" 153" - aliás já retirada,
e que a meu ver deve ser revogada ''vilipendia. a garantia constitucional da

presunção de inocência e revela ultrapas·
sacia concepção de que problemas ~co
nômic~sociais pOdem ser resolvidos
Com a exacerbação de sanções penais";
5-o elenco de punições impostas ao
funcionalismo - Medida Provisória n"
159-, segundo a OAB/RJ, "atenta contra as garandas constitucionais de liberdade de expressão e manifestação d?
pensamento, de associação e de orgam·
zaçáo".
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tive cassado o meu mandato, quando tive suspensos os meus direitos políticos. V. Ex• sabe
que passei 8 meses detido em Recife, e _que
depois de 8 anos os militares mandaram 3
linhas dizendo que nada tinham contra !f~im,
Então, tenho autoridade para falar. Sei que
a democracia está acima de tudo, temos qu_e
de-fendê-la em todos os sentidos. Agora, precisamos, Senador, ter cabeça fria. Esse problema, por exemplo, da Folba de S. Paulo,
a respeito do qual me espelho na notfcia da
própria Folha,que diz que o Sr. delegado se
Quanto ao item I que se refere ao bloqueio
exacerbou da sua autoridade - pelo menos
dos recursos no Banco Central, lembro, mais
isso foi o que a Foíba de S. Paulo di~se
uma vez, que apresentei emenda à Medida
que a comi::.~áo chegou lá procurou pela dueProvisória no 168, que institui a reforma mo·
toria e a moça que estava embaixo, aguarnetária, -transformando esse confisco, ou essa
dando, disse: "Um momento, que vamos avi·
expropriação, ou esse bloqueio dos recursos
sar", e ele não quis ouvi-la. Se isso aconteceu,
dos depósitos á vista, das cadernetas de pouele passou o pé pela mão, como dizemos lá
pança e das aplicações de curto prazo, em
no Nordest~. está errado. Agora, ir lá examiempréstimo compulsório.
_ _
nar- e hoje os jornais estão dizendo aí,.o
A pretensão da minha em~nda é dar um
próprio Superintendente _da Polfcia Federal
banho de juridicidade nesse bloqueio de re·
está dizendo que houve realmente uma falha
cursos, garahtindo aos titulares dos saJdos,
na escrita- da Folba de S. Paulo, não sQu e:u
pessoas físicas ou jurídicas, inClusive através
quem está dizendo, é o Superinte,n?ente.da
da entrega, a cada uma detas, de um certifiPolícia Federal. Até aí, tudo mmto bem.
cado por parte do Banco Central de valor
Agora, ir em uma missão, e passar por cima
correspondente aos recrusos - o resguardo
da autoridade da lei, eu não admito. Acho
de seus direitos, na hipótese de o Governo,
que, nesse sentido, ~ coisa está errada. V.
amanhã, não vier a devolvê-los com correção
E~ está pronunciando um discurso com muimonetária e juros, conforme estipula a refe·
to brilho. Lembro-me de V. Ex~ na Tribuna
rida medid.a provisória.
do Palácio Tifadentes. 'como velho pessediso Sr. Ney 1\fu~bão- Permite-fie V. Ex•
ta. Respeit:o o poritc~ de vistá. de V,. Ex•, m,3ls
um aparte_?
quero dizer que neste plano, Senadqr, nao
há camiJ;Jho de ~olt~, a ponte foi dinami.tad_a!
O SR. HUMBERTOLUCENA-Poisnão,
Como discutir, Senador, a constitucionalidanobre Senador Ney Maranhão.
de das medidas provisórias quando se recoO Sr. Ney M~ranhão -Senador Humb,er~o
nhece, na própria Constituição, a necessidaLucen_a, estoi.J. _ouvindo com muita atençao
de de sua revisão em 93. Portan:to~ a no_ss~_
o pronunciamento de V. Ex\ que é o de um
Constituição não eStá Perf'eíta. Em' ~3. ela
opositor" construtivo. V._ Ex• acaba. de falar
deve ser revista. Então, nós próp~ios ~e-co
sobre o episódio do jornal folha ~e S. Paulo,
nhecemos ciue não exist~ pe~f~iç~o, n~m sr::·
sobre a retirada _das duas Ihedidas provjs(.)quer se define o sistema de governo, também
riaS. V. EX•Yum homem púb-liCo que conhece
objeto do referendo popular na mesma data·.
muito y~m? hi:;tória dest~ J>afs., e_j~ y!u ness~s
Senador, concordo. E certo questionar a
anos todos, coffie eu, pois fo91os co~panhei
constitucionalidade da citada proposta, quali·
ros no Rio de Jarieira.....na.Câmara dos Depudo essa proposta é, _em si, constituinte de
tados. V. EX• no PSD eu rio PTB, já vimos
um novo estado e de novas relações entre
muitos filmes, ·muitos pi-oblemas pelos quais
agentes sociais, como exige o eleitorado do
passou este País, Agora, $enadqr .Ejumberto
dia 17 de dezembro, "que reclama dramati·
Lticenci, co~ p~laçãp a e.s~e pr9blema da Focamente da crise''. Nobre Senador, o Golbá de S. Paulo me permita discordar um pau·
verno Collor .é um goverim de transição, é
co da manéi!â Côffio V. 'Ex• está' expondo
um governo 'reformador; estamos ·em 1?~eno
ao senado-da República esta versâÚ. Se este
processo de constituinte. Está n<>"Con_gresso;
episódio houvess_e se passadO numa firma
nós é que vamos decidir, ·votar aquilo qu_e
qualquer, numa fábrica de automóveis, numa
o povo brasileiro espera- 89% do povo brasifábrica de sabão ou numa fábrica de tecidos,
leiro espera, A espinha dorsal desse plano
não estava provocando esta celeuma, esta
é uma prova de que o Presidente Collor está
tempestade em um copo d'água. No meu en·
em consonância, respeitando e índo no mes·
tender por um motivo muito simples, Senamo caminho do Poder Legislativo. Essas me_dor. __
didas que V. Ex; acaba de citar, a 153 e 156,
Como eu disse ontem, aqui, ao nobre Líder
Sua Exceléncia reconheceu e está estudando
do PDT, Senador Mário Maia, foi uma fiscali·
outros meios com os juristas, para -remeter
zação·federal, acompanhada da Polícia Fedeum projeto de tei, ou seja o que for, Ent~o,
ral, a um estabelecimento- porque considero
nobre senador precisamos evitar o xiitismo,
um jornal um estabelecimento como outro
aqueles que s~~pre defenderam estatais fali·
qualquer. Apenas disco.r;do, como disse on·
das, e isto quem paga é _o povo. Por~anto,
tem, nesse aspecto. Mas estou com V. Ex:
respeito V, Ex~ Sei que é um dos opositores
e tenho autoridade para falar, porque senti
que está aqui neste Senádo fazendo uma opo·
-na própria pele as botas dos militares, quando
sição co·nstrutiva. Entretanto; V, Ex~ tem que
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comungar comigo, no sentido de que a solução do País está no Congresso Nacional: temos que votar essas medidas o mais rápido
possível para a tranqüilidade do povo· brasileiro.
·

O SR. PRESIDENTE(Pornpeu de Sousa)
- A Presidência se sente na obrigação de
pedir a qualquer possível aparteador do orador que se cinja ao dispositivo regimental
que limita o tempo dos apartes.
Continua com a palavra o nobre Senador
Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouvi as
palavras, do Senador Ney Maranhão, que
abordou vários aspectos, não apenas de' meu
pronunciamento, mas, também, da atual conjuntura político-econOmica do País.
Inicialmente, deter-me-ia, ainda uma vez,
sobre a invasão da Folha de S. Paulo, para
lembrar a S. EX'!". que não há termos de_comparação entre uma empresa qualquer e uma
empresa jornalística, que é um órgão de comunicação social.
Creio que S. Ex•. sabe, e toda a Casa, que,
por exemplo, na maior democracia do mundo, que é a das Estados Unidos da América
do Norte, a imprensa é considerada o quarto
poder.
··
.
Portanto, no momento em que_ agentes da
Polícia Federal, não apenas com intuito de
fiscalizar, mas, sobretudo, de coagir- porque prenderam dois diretores da Folha de
S. Paulo-; penetram no recinto de um órgão
de imprensa, é claro que o Governo, que
esses agentes represemam, é o responsável
por uma grave violência de natureza institucional, contra aqueles que têm o dever e o
direito de informar à opinião pública. E não
se diga que, no caso, não houve desrespeito
aos direitos e garantias constitucionais, pOis
o próprio Senhor Presidente da República,
ao anunciar, ontem, após o entendimento
com o Sr. Ministro da Justiça, a retirada das
Medidas Provisóriasndl 153_e 156, reconheceu
que elas se transformaram em instrumentos
de arbitrariedades. Como toda a imprensa
televisiva, falada e escrita comentou, ficou
patente, portanto, com -essa decisão presidencial, a flagrante insconstitucionalidade das
Medidas Provisórias nos 153 e 156.

O Sr. Jutahy Magalhães V. Ex• Ull) aparte?

Concede-me

O Sr. "Cid Sabóia de Carvalho de-me V. Ex•. um aparte?

Conce··

O SR. HUMBERTO LUCENA--"- Antes
de V. E~, já me havia solicitado um aparte
o nobre Senador Jutahy Magalhães. Logo· em
seguida ouvirei V. Ex•
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Senador
Humberto Lucen:a. V. Ex~ faz repercutir,
mais uma vez neste plenário, essa questão
da invasão da Folha de S. Paulo, assunto da
maior gravidade. Veja V. Ex~ a diferença de
pensamentQ. Ontem tive oportunidade, no
meu pronunciamento, de citar o artigo que
foi lido pelo nobre Senador Ney Maranhão,
,mas citarei com a preácupação de que essa
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dias, já que não haverá rejeição por absoluta
tese não se tornasse aceita pela sociedade.
impossibilidade, como é óbvio, pois a matéria
Se aceitássemos tranqüilamente os resultados
foi retirada do Congresso Nacional. Essa reâas pesquisas · que têm sido repetidos yárias
vogação seria exatamente dentro dos critérios
vezes pelo Senhor Presidente da República
tradicionais previstos no Direito. A lei mais
·, segundo as quais as medidas, que criavam
nova revoga a anterior e aí seria apenas a
condições para a prática dessas prisões, teriam sido aprovadas por 94% da população, afirmativa expressa de que essa medida provisória revoga as medidas tais e tais e tudo
agora, que foram retiradas por inconstitucioestaria resolvido. Se isso não acon~ecer, é
nais e, se não houvesse a resistência do Conevidente que tais medidas, mesmo retiradas,
gresso, da sociedade civil organizada, V. Ex~
por força constitucional, persistirão em vigor.
não teria visto ontem a retirada dessas medi·
V. Ex• tem toda razão e todos fomos chamadas, num reconhecimento de que elas eram
dos à atenção para esse exame. O outro asinconstitUCionais. Esse é um ponto positivo
pecto, esse da Folha de S_. Pa_ulo, eu acho
até para o Governo, que reconheceu estar
da maior gravidade. Se uma empresa faz uma
havendo um exagero. Agora mesmo estou
cobrança em Cruzeiros, quando essa cobrança
vindo da Comissão de Orçamento, onde tamdeveria ser em cruzados, acho que a medida
bém foi levantada uma dúvida sobre a inconsbásica deve ser requerida pelo devedor· ao
titucionalidade_da Medida Provisória no 150,
credor e se esse não atender, é evidente, não
.a respeito do reordenamento orçamentário
satisfaz o pagamentO, aguarda a medida de
proposto naquela medida, sem uma particiexecução, a medida judicial e, na execução,
pação- maior do Congresso, conforme deterse defende dizendo que não deve cruzeiros,
mina a Constituição. Então, veja V. Ex~. que,
deve apen~~ cruzados_. Não vejo onde, nesse ,
no açodamento dessas propostas, outros pro·
conflito dé interesse de. pessoas privadas, deblemas Ju-rídicos foram deixados de lado e
va caber o poder de polícia e não -o Poder
não podemos aceitar tranqüilamente isso, coJudiciário. Acho que fica tudo muito grave
mo se fosse normal; reordenamento econóquando substituímos as possibilidades de remico nã.o pode significar a quebra do direito,
não pode significar a não-existência do estado - corrermos ~oPoder J u,_diciário por uma chamada ao Tuma, um alô ao Tuma, ao -invés
de de'ireito. Veja V . .Ex• o perigo que há em
de uma ação judicial, isso é algo m!lito peridarmos apoio incondicional. Não queremos
goso para a democracia. Não podemos alarxiítas nem de um nem de outro lado; quereprevisto na Constituição. Poder de polícia
mos, sim, que a razão prevaleça sobre a emoque se manifesta nós mais diversos aspectos
ção.
da Administração Pública, que não precisa,
O SR. HUMBERTO LUCENA ~ V. Ex•
evidentemente, de exageros. O Presidente
tem toôã. razão, nobre Senador Jutahy Maga·
está corretíssimo na retirada das duas medilhães. O risco que corremos é, jusüuiiente,
das provisórias: esdrúxUtas, es.~ravãgantes,
esse: de um la_do, a oposição sistemática e
anormais, estranhas e incompatíveis com a
radical, e de outro, o apoio incondicional e,
democracia. O Presidente tem que aprender
até·.certo ponto, o apoio pusilânime ao Goa democracia exatamente neste embate que
verno.
trava com a sociedade, com os outros Poderes, pela repercussão das suas medidas. A
O Sr. João Menezes- O Senado é o Poder
minha impressão é a de que V. Ex• está numa
Moderaçlor, não é Senador?
linha corretíssima, no seu pronunciamento
esta tarde, aqui, no Senado da República.
O SR. HUMBERTQ_LlJCENA- T<mos
Parabenizo V. Ex• pelo seu pronunciamento.
que ter muita cautela, tanto numa posiÇão
como noutra.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito
E sobre a retirada das Medidas Provisórias
noS 153 e 156. Saudei a decisão presidencial, obrigado, nobre S_enaQor Cid Sabóiaode Carlembrando que, do meu ponto de vista, - e valho.
fiz: ness_e_s!;!n_tid_o_ u_m._apelo a Sua Excelência
Com relação à emissão de fatoras por parte
e ao Sr. Ministro da Justiça -ao invés de da Folha de S. Paulo em cruzeiros, em vez
· retirá~(as, o Governo deveria revogá~las, rede cruzados novos, vou ler, apenas para ilusgulando, inclusive, as relações jurídicas que
trar melhor o debate, um çomunicado que
decorreram, da sua publicação até hoje.
a Empresa Folha da Manhã S/A publicou hoO Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permi- je, nos seguintes termos:
te-me um aparte, Senador Humberto LuceNo espaço de sete dias, o artigo
na?
12 da Medida Provisória no 168, que
estabelece a"Jófri:tâ de pagamento em
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com
cruzados novos- e em cruzeiros, sofreu
muita honra, Senador Cid Sabóia de Carcinco modificações, sendo duas por
valho.
cartilha de orientação.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - SenadOr
A última Medida Provisória, a de
Humberto Lucena, quero fazer rápidas obn? 174/90, foi publicada em 24 de J;Oarservações. Por exemplo, sobre as medidas
ço de 1990, sábado último invertendo
retiradas, já que a Constituição não é muito
a orientação anterior, ao mesmo temminudente nessa matéria, resta a compreenpo em que a Ministra da Economia
são de que se as medidas retiradas não forem
retirava de circulação a cartilha oriensubstituídas para que haja a revogação, elas
tadora do Plano Collor.
estarão em vigor até que se completem 30
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Desta forma, a Empresa Folha. da
Manhã S.A e os demais órgãos de comunicação, ein obediéncia à Medida
Provisória n~ 174/90, de 24 de março
último, comunicaram aos anunciantes
e às agências de publicidade que o faturamento correspondente à primeira
quinzena de março de 1990 poderá ser
pago em cruzeiros ou em cruzados no-

vos.
Veja V. Er a que paralemálta estaffios
submetidos. Ninguém sabe, quem vai ao ban·
co, atualmente, seja pessoa ffsica ou jurídica,
nos cantatas com o gerente, que e_sclarecimento vai receber, pois a própria chefia das
agências tem as suas dúvidas. Ora coloca-se

no computador o saldo das contas em cruzado
novo, que é a moeda antiga, ora na conta
de cruzeiros, que é a moeda nova. Mas, em
seguida, vem nova instrução do Banco Cen~,
tral. Os bancos, então, retiram ç:lo ar o computador e pedem ao cliente que volte no dia
seguinte, porque tudo vai ser reprogramado.
Portanto, veja a cotifusão a que está submetido o País, é que nós temos que enfatizar
uma posição de apoio ao plano na sua essência, sem prejuízo de- alterações que corrijam
as suas distorções, até para que ele não venha
a fracassar. Mas, por outro lado, o êxito do
plano dependerá de uma gerência competente. Ainda ontem a Folha de S. Paulo, no seu
Caderno de Economia, publicou uma reportagem muitO interessante sobre o Plano Menem, exatamente semelhante ao Piano CoUor, nas suas linhas gerais. O governo argentino demitiu milhares de servidores públicos,
para enxugar a máquina do Estado; bloqueou
recursos· das pessoas físicas e jurídicas no
Banco Central, entregando-lhes Bónus do
Tesouro Nacional; tomou uma série de outras
providências idênticas às riossas. E o que é
que aconteceu? Talvez, por falta de competência na administração do Plano Menen quem sabe? -, ·nos doi;> •. trê$, quatro meses
iniciais, a inflaçã_o zerou; depoiS vOitou subir; e hoje está novamente na casa de mais
de 100% ao inês, o que significa ·-insucesso
total. Nós rezamos para que isso não aconteça
no Brasil. Mas para que não se repíta, no
Brasil, essa tragédia, é necessário que o Con·
gresso Nacional tenha a disposição de estudar, em profundidade, medida par medida,
discutindo todos os seus detalhest contribuindo para _o seu aperfeiçoamento.
Nós não queremos mais a inflação, Sr. Pre~
sidente, Srs. Senadores, a não ser aquele mf·
nimo que permita o crescimento econômico 1
como aconteceu nos tempos do governo do
inesquecível Juscelino Kubistchek. Eu me
lembro que o ex-Presidente, que foi o_ maior
de todos, fez Brasília, fez Três- Marias, fez
Fumas, fez a indústria automobilística_ etc.
50 anos em 5 - , fez sem retirar o direito
de ninguém, num governo pleno de liber·
dade, mantendo uma taxa insignificante de
inflação.
·- -Antes que V. Ex~ se retire, nobre Senador
João Menezes, eu gostaria 'de ouvi-lo, já que
me pediu um aparte.

a
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O Sr. Joiio Menezes- Achei interessante
O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre
a versão de que não deva existir xiita nem Senador, se, V. Ex~ refletir melhor sobre o
de um lado e nem de outro. Realmente, acho que está dize_ndo, verificará gue não está fa~
que isso é importante e muito interessante, zendo um raciocínio lógico. E claro, se a meporque o Presidente Collor acabou, agora, dida foi publicada no Diário Oficial, repito,
por retirar 'essas duas medidas provisórias, ela está em vigor, ela é lei, enquanto não
com a d_e_m_o_nstração pública de que quer, for apreciada pelo Congresso NacionaL Se
realmente, navegar de acordo com a Consti- dentro de trinta dias o Congresso aprová-Ia,
tuição, de acordo com a lei e de acordo com nos termos orogínais ou, através de um proje~
o· congresso. Foi uma atitude !ouvável, que to de lei de conversão, ela se torna lei. Se
o Congresso deve receber com_o devido res· não aprová-la, cairá. Portanto, até trinta dias
peito, porque foi indubitavelmente importan- de sua publicação, continuará em vigor. Essa
te. Quanto às me"dídas provisórias, se S. Ex·· é tese também do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, o nobre
retirou~as, elas riâo exiStem mais. Não existe
pena onde não existe lei, se não existe mais .Senador Cid Sabóia de Carvalho, conforme
a lei, IJ.ãO existe_ pena. O que pode acOntecer o aparte que me concedeu.
às. pessoas que sofreram alguma penalidade
Assim, é indispensável a edição de nova
é se ressarcirem, através de proc~so judicial, medida provisória revogando as Medidas n..s
do prejuízo que julgam ter tido. E a pequena 153 e 156. E tenho certeza de que o Sr. Minisinterferência- que quero dar ao discurso que tro da Justiça, competente como é, dobrar·
V. Ex~. faz, nesta tarde, e: brinda seus compa- se-á a este ponto de vista, e o levarei ao Sr.
Presidente da República.
nheiros.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito
um aparte?
grato, nobre Senador João Menezes. Acho
que V. Ex• l~_bora num equívoco, porque,
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço
veJa bem, a medida provisória editada entra
V. EX"
em vigor após a sua publicação no Diário
0 Sr. Jutahy Magalhães --Senador HumOficial. Então, é encaminhada ao Congresso
berto L:~cena, permita-me aproveitar o pro·
Nacional, que tem trinta dias para aprová-la
nunciame.ao de
Ex• para fazer, não pro~
ou não. Se não aprová-la, depois dessse pra- priamente uma crítica, mas até para pedír
zo, é considerada rejeitada, e 0 - Congresso, que haja melhor entrosamento entre o Exe~
através de uma resolução, deverá regular as cutivo e suas lideranças aqui no Congresso.
relações jurídicas decorrentes.
- Ontem, durante o meu pronunciamento, fui
Ora, se o s_enhor Presidente da República
provocado por um aparte do Senador Mário
limitá-se a retirar as Medidas Provisórias no~
Covas, antes do_ pronunciamento do Líder
153 e 156,' elaS contínuam em vigor. Ê pafa
do Governo. O Lider do Governo teve a
isso que chamo a atenção de V. Ex~ Portanto,
oportunidade de dizer que ninguém havia reo Senhor Presidente da Repú~lica terá_ que tirado nenhuma das medidas provisórias, e
fazer publicar uma nova medida provisória,
em declarações. à imprensa também reafirnõ Diário' Oficial, revogando wtalmente as
mau. E, ao mesmo tempo, estava lá o Execu·
segurtdas medidas provisórias. A meu ver,
tivo já fazendo a retirada. Agora, o VicetaiJ:!bém, regulando, pa,ra que o Congresso
Lfder diz que não pode, que não é necessário
apiOve ou não, as relações jurídicas delas de·
se fazer nova publícação. Mas S. Ex~ será ·
correntes, durante o tempo em que estiveram
surpreendido, porque v.em uma medida pro·
em vigor. Fora isso, não vejo como deixar
visóriaexatamente para atender a essa necesde considerar que as medidas continuam pro- sidade de se publicar uma nova medida para
duzindo os seus efeitos jurídicos.
acabar com os efeitos daquela que foi retiraO Sr. João Menezes _As medidas não
da. Está vindo aí. Acho que precisa haver
podem mais produzir efeitos, nobre "Senador, um melhor entrosamento _entre as lideranças
se foram retiradas do Congresso. 0 Congres- do Governo com o Executivo, para evitar
que, no debate, tenhamos que ficar pergun·
50 não está mais de posse das medidas. Ê
apenas um detalhe jurídico que v. Er está
tando: Será que já telefonaram para o Execu-

v.

~6;~~~ean!~·dfà~spi~~i~:~at,e~:~~~o/;u~~~ ~~~cfaa~~;a:~~;ar~:~~~a~~?Pr~~s~n~i!~~~:~

. t e, esta_corren
,
do no Congres~_
cad a, vaIe, eXIs
so. Agora, se ela não existe maíS, Dão está
tramitando no Congresso;--n.ão pode aplicar
pena alguma, e, se não existe lei,. ninguém
mais pode sofrer penalidade sob esta lei. Por
isso digo: Só aqueles que, por acaso, tenham
so_frido p~palidade, esses sim, têm direito re·
gressivo, contra a União, dos prejuízos que
por acaso tenham so_frido. Agora, dizer que
é necessário fazer nova medida provisória para anular ou revogai_ ,essa, é um.~xagero. Se
a lei não está mais -em trânsito, foi [etirada,
não existe, não produz mais efeito, desapareceu.

de V.~Ex·
O SR. HUMBERTO LUCENA- Vou ter·

minar, Sr. Pi:esidente, mas, antes, ainda reportando· me ao aparte do Senador Ney Maranhão, a propósito do atentado à Folha de
S~ Paulo, desejo que conste, também, dos
Anais essa manchete de hoje: "Polícia Federal tenta caracterizar invasão como diligência
de rotina". Essa teria sido a declaração de
Marco Antônio Veronezzi, o Supefintenden~ _c_la_Polícia Federal erll São Paulo, para es·
clarecer a ação policial contra a Folha de S.
Paulo, que terminou com a prisão de dois
dos seus díretores.
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dois agentes da PF, o delegado Lourenço do
Nascimento e quatro fiscais da Receita já estavam na Folha. Essa declaração contradiz

o comportamento da PF nos dias que se seguiram à edição do Plano Collor: sempre que
urna empresa grande era en_volvida em denóncia, só se fazia fiscalização após aviso a

Veronezzi.
O delegado disse que, para a PF ~ ficou
caracterizada irregularidade porque houve
troca de futuras emitidas em cruzados novos
por fatoras em cruzeiros, o que, em sua. opinião) fere a Medida Provisória n9 153._ Confrontado com O fato de que a comprovação
da suposta irregularidade não levo_u à prisão
dos diretores da Folha, ele preferiu dar a seguinte explicaçáo: os talões de fatoras foram
apreendidos pela Receita Federal e não pela
PF. Não explicou que diferença havia, já que
a açáo foi conjunta.

do dinheiro fon1ecido à empresa construtora,
e ólucro dessas ~mpresas fica retido na Caíxa
Economica Federal, durante um largo tempo, em form~ de poupança. Essas reteqção
do dinheiro dessas empresas é que está fazendo com que elas todas ingressem num estágio
do mais profun,do desespero. Não está dando
para substituir nesse quadro do qual falo agora perante o Senado Federal.
Estou fazendo desta tribuna um apelo às
autoridades que estão aí no Ministério da
Economia, esse novo e portentoso Ministério, para um reexan1e dessa retenção das importâncias que cabem às construtoras e que
repressentam acatamenteo lucro auferido pe·
la obra realizada. Eu repito que elas compram o terreno, aplicam 20%, constróem o
restante com o financiamento da Caixa, mais
taiàe
unidades são vendidas com o financiamento da própria Caixa que tira o seu,
mas retém o que perten~e a essas empreas.

as

O quadro ~económico que se formou no
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID SABÓIA DE CARVA- Brasil é da mior complexidade. Todo mundo
sabe o que representou esse pacote de mediLHO NA SESSÃO DE 27-3-90 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORA- das provisórias, baixadas pelo Presidente
Collor de Mello. São medidas drásDOR, SERIA PUBLICADO POSTE- Fernando
ticas; o dinheiro que existia e não existia ficou
RIORMENTE.
retido, houve esta tomada das importâncias
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO. que cabiam a titulares de conta-corrente, de
(PMDB- CE. -PJ;onuncia o seguinte discurcaderneta de poupança, aos "investidores,
so.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, já no
houve esta retirada da moeda circulante em
final desta reunião, tomo a palavra para fazer
grande parte para a retenção do Banco Cenum apelo ao Ministério da Economia e, de
tral. Sabemos que esse dinheiro é mais uma
mo4o mais específico, à Caixa Económica
escrituração, é o dinheiro que surge mais do
Federal, chamando a atenção para o quadro
milagre contábil do que propriame.nte da
que se formou em torno das pequenas empre- existência da lastro financeiro do Tesouro
sas que atúam nd setor da construção civil.
Nacional. O Tesouro Nacional nem tem coSr. Presidente, Srs. Senadores, essas em- mo correspOifder a .este dinheiro confiscado
presas transacionam com a Caixa Económica de todos nós brasileiros, que tínhamos a ilu·
Federal. Quando vão construir grandes ou_ são de que disporfamos de terminadas imporpequenos ediffcios, há aquele critério coope- tâncias, juntadas ao longo da vida. E neste
rativo, em que as empresas entram com o contexto, em que há __ o inicíó de recessão,
terreno, com 20% da construção, e no ma1s,
eJI! que todOs fOgem de comprar ou porque tavem o finanCiamento da Caixa Económica
tic"aiiiente: nãõ queiram corilprar, ou porque
Federal. Mais (tarde na venda das unidades,
não tenham dinheiro para -comprar, nesse
a Caixa Económica, então, vai se quitando quadro esdrúxulo, a falência ronda essa em-
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presas das quais falo agora. A concordata
é uma hipótese, a falência é o grande fantasma neste momento.
O Goverho--deVeri3 rea-bastecer óS cofres
dessas empresas, permitindo a elas que não
tenham seUs lucros retidos pela Caixa Econô·
mica, quando do financiamento que é feitopor esse órgão do Governo federal, negociando a obra realizada por essas contrutoras.
O apelo fica registrado, aqui, na tribuna
do Senado Federal, para que as autoridades
do sistema financeiro tenham conhecimento
dessa ameaça. Daqui há pouco, só poderão
sobrevive;r no Brasil as grandes construtoras
e talvez por um pequeno período. É preciso
pensar mUito na existência da pequena e da
média empresa do setor de construção, Sr,
Presidente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
(•) ATO DO PRESIDENTE N• 281, DE 1989

O PreSidente do Senado Federal, no uso
da sua CQinpetência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competêitcia 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•)7.!45/89-9,
Resolve, aposentar, voluntariamente, Clóvis Coi"~a Pacheco, Adjunto Legislativo,
"Cias:st? Especial", referência NS-19, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a da Consti·
tuiçâo da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 515, inciso
516,
inciso I, 490,492 § 19 , 517, incisos IV e v;
488, § 4", 502, § 29, 494, alínea a do Regulamento _Administrativo do Senado Federal
(Edição Atualizada, - 1989), observado o
disposto no art. 37, inciso XI da Constituição

n.

Federal.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.
Senador Nelson Cameiro, Presidente.
(*) Republicaclo por haver saído com incorreção
no DCN, Seção II, de 16-12-89 e 10-3-90.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu Nelson Carneiro, Presidente, nos tennos do
art. 48, itein 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 13, DÉ 1990
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo e emitir um total de 4.500.000.00 de Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, em substituição de igual número
de títulos emitidos a título de antecipação da receita.
Art. 1• É o.Governo·do Estado cfe São Paulo autorizado, nos termos do art. 9• da Resolução
n• 94,-de 1989, do Senado Federal, a emitir, mediante registro no Banco Central do Brasil, um total
de 4.500.000.000 (quatro milhões e quinhentos milhões) de ·Letras Financeiras do Tesouro do-Estado
de São Pau!Ç> (LFTP), equivalentes, na data da solicita.;ão, ao montante de NCz$ 4.500.000.000,00 (quatro
l>ilhões e quinhentos milhões de cruzados novos), em substituição a igual quantidade de títulos emitidos
no início do corrente ano com vistas à antecipação da receita orçamentária, que serão extintos, visan-do
ao equacionamento das receitas estaduais destinadas ao fianciamento de projetes de investimentos na área
de transportes e ao alongamento do perfil da dívida fundada daquela unidade da federação.
Parágrafo único. A emissão e a colocação dos títulos a que se refere este artigo será ef'etuáda
com observância às seguintes condições básicas:
a) valor nominal unitário: NCz$ 1,00 (J,lm cruzado novo), em 15 de janeiro de 1990;
b) modalidade: nominativa·- transferível;
c) prazo de resgate dos títulos: cinco anos;
d) forma de colocação; através de ofertas públicas, nos tennos da Resolução n' 565; 'de 1979,
do Banco central do Biasii-BACEN;
e) rendimentos: similar à aplicada aos títulos federais da espécie (mesma taxa referencial);
I) coloCàção dos títulos: a partir de março-de 1990,
g) vencimento dos títulos: 15 de janeiro de 1995.
Art. 2' A presente autorização será exerCida até 30 de setembro de 1990.
Art. 3• Esta resoluçãõ entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de março de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo· a segumte
RESOLUÇÃO N• í4, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de Muriaé, Estado de Minas Gerais, a elevar em
Cr$ 3.820.371,00 (três milhões, oitocentos e vinte mil, trezentos e setenta e um cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Muriaé, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 52,
inciso VI da Constituição, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente ém cruzeiros,
a 3.239.250 Bônus do Tesouro Nacional -BTN, junto à Caixa Eéonômica Federal, neste ato representada
pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais,- destinada à aplicação em pavimentação, contenção ·
de encostas, galerias ·de águas pluviais, centió de saúde, mercado central de produção rural e rede esgostos
sanitáriOs, no Município.- Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de março de 1990- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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4! Sessão Legislativa Ordinária, da 48! Legislatura
Presidência do Srs. Nelson Carneiro, Alexandre Costa,
Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya
ÀS9 HORAS, ACHAM-S);Pli.ESENTES
OS SRS. SENADORES:Jarbas Passarinho -

Francisco

Rollem~

berg- Lourival Baptista- Pompeu de Sousa -José Ri eh a.
O SR. PRESIDENTE (l'ompcu de Sousa)

-

A lista de presença acusa o compareci·

mento de 5 Srs._S.enadores, Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.

ter o homem na sua terra, no seu rincão de
orig;em, no local de seu nascimento.
E eu defendia isso, porque tinha uma visão
que não era só minha, não era a visão do
meu dia-a-dia de homem do Nordeste, mas
a visão de tantos como Graciliano Ramos,
que começa assim um dos capítulos de "Vidas
Secas .. :
"Os iiJielizes tinham caminhado o dia
inteírO, iSfavá.m cansidOs e famini:os ...
A foni.e apertara demaís os retirantes."
"Vidas Secas" - Graciliano Ramos.

Há_ rnajs ú~ três d_écadas_, o País vivencia
esse. fenómeno perturbador e iriquietante, a
migração de sqa gente,_ principã.lrrienfe do
Nordeste em direção ao Sul, sobre a qual,
com palavras candentes, Graciliano Ramos
escreveu magistralmente em "Vidas Secas",
e outro genial artista brasileiro, o pintor Portinari, retratou em seu quadro, não menos
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB-sE. Pronuncia o seguinte discurso._ f~moso, "Os Retirantes".
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
Quarenta milhões_de brasileiros, que asesSrs. Senadores, por dezesseis anos exercemos tatísticas apontam como migrantes, os mais
carentes_ da população, participaram e partio mandato de Deputado Federal e, naquela
Casa vizinha, muitas vezes levantei a minha cipam desse movimento que se desloca por
voz na defesa deste povo nordestino sofredor,
todo o _espaço nacional e que acarretou as
mais profundas transformações estruturais,
que passava a vida naquilo que eu chamava,
na nossa eccmálfiia_e em nc;>sso perfil social.
por lá, na deambulação da miséria. Por isso,
Nem assim o fenómeno conseguiu sensibieu defendia, naquela Casa, que o Brasil tivesse uma política de migração. Defendia, Sr. liz.ar as autoridades governamentais, no sentido de se formular, como deveria, uma efetiva
Presidente, um programa de paternidade responsável. Defendia, Sr. Presidente, a interio- política migratória nacional, capaz de equa~
rização das açóes básicas de saúde, de educa- -cionar, em bases consistentes, essa delicada
ção e de. tudo o mais que fosse capaz de manquestão, considerando-se aí, entre outros en-

foÇ~ues, os impactoS negativt?s para oS migrantes e para as regiões receptoras.
___ _
Segundo Mánoel Ãugusto Costa, técnico
do Ipea, "há consenso de que existe_ algo indesejável no atual padrão migratório no Brasil".
Nos anos 70, é verdade, ensaiou-se uma
política migratória, através do "-Progiama
Nacional de Migrações Internas", do Minis~
tério do Interior, depois rebatizado de "P.çograma Nacional de Apoio âs Migrações Internas", que pre-via ''ações de tipo estrutural
e conjuntural", com a "racionalização de processo de distribuiç-do espacial qa população,
explicítando e articulando as alternativas _de
ocupação territorial, com a comp3tibilização
das ações programáticas, de distintos níveis,
voltados para a solução de problemas e_conó·
micos e sociais, que afetem o fenómeno migratório, e a redução das dificuldades enfrentadas pelos migrantes".
-Numa linguagem rebuscada, sem dúvida
interessante, um economista primorosO, mas
que não resolveu coisa alguma._
No campo da ação, o Programa estabelecia
a prestação de serviços de assistência ao mF
grante, através dos Cetremis-...:.... Centros de
Triagem e Encaminhamento de Migrantes,
consistindo em albergamento, alimentação,
documentaçãp_, tratamento de saúde,_ treinamento, encaminhamento para emprego e
concessão de passagens, visando a reduzir o
custo social da chegada do migrante.
Tudo isso não passoU, entretanto, de enunciados de prático mesmo, que se conhe'":'e",
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esses centros de triagem só proVidenciam pasMundial, acentuado impulso, em face das nasagens de volta para os migrantes.
turais dificuldades de importação, por causa
Mas, preocupados com a magnitude e imdeste conflito.
portância do problema, entendemos que é
ExperimentoU sígnificativo surto, dUrante
chegada a hora de pôr em prática urna política
e depois da Segunda Guerra Mundial, com
migratória eficaz, para tentar equacioná-lo
Vargas, que dotou o País de infra-estrutura
adequadamente. A Nação......; principalmente;;
com ind\istrias de base, como siderurgia, com
seus poderes constituídos- não pode assistir
Volta Redonda, Mannesmann, Belga-Mineiindiferente;:, como um simples espectador, ao
ra, Cosipa, Acesita, Petrobrás, Eletrobrás,
drama cotidiano e pungente do migrante e
etc.
ao elevado custo social que as levas migraA acumulação de capital, em espaços difetórias trazenl para os habitantes das áreas
renciados de forma desigual, causa desequireceptoras e para a sociedade em geral.
hbrios regionaiS, ocasiOnando a mobilidade
E acrescentaria que Brasflia é um exemplo
~pacial da população, ou seja, a necessidade
completo, perfeito.
de as pessoas se deslocarem, tendo em vista
Mas, por outro lado, não podemos só negaa distribuição das atividades económicas.
tivar os efeitos do fluxo migratório. Ele, de
Assim, os grandes desníveis económicos e
certa maneira, contribui também para o de~
sociais das diferentes regiões do País se revesenvolvimento do País, no que diz respeito
lam na distribuição de sua população, que
à força de trabalho. Cerca de 85% do Produto
se concentra, maciçamente, nos grandes cen-,
Interno Bruto é produzido nos grandes centros urbanos. A concentração das atividades :
tros urbanos, vale dizer, nas regiões metropoeconómicas, vale dizer, a 1ndustrialização,
litanas, para onde exatamente se conduzem
preferencialmente na Região Sudeste, e a mias correntes migratórias. -A disponibilidade
gração sãO responsáveis pela nossa acelerada
de mão-de-obra abundante e barata do miurbanização e metropolização das últimas dé~
grante alimenta o processo produtivo, contricad_a_s_.__Dados dos censos demográficos do IBbuindo assaz para o crescimento económico
GE de_ f940 a·1980 ifidicam essa explosiVa
nacional. Em outras palavras: a migração
hiperurbanização.
abastece o estoque de reposição da força de
Em 1940, 12 riiilhões (números redondos)
trabalho.
de pessoas viviam ·nas cidades e 28 milhões
Todavia, não se faz o desenvolvimento,
no campo. Em 1980, a situação se inverte
dentro de uma perspectiva social e humana,
completamente: 80 rili!hões habitam as cidacom o sacrifício do próprio homem. Este é
des e 38 milhões o campo, inclusive tendo
um ponto básico, que não podemos ignorar.
decrescido a população rural na década de
A migração interna é uni. fenómeno que
70.
reflete as mudanças económicas e soci3.is da
sociedade. É um processo so_cial resultante
E a urbanização, sabemos, cria sérios e
dessas transformações que causam o deslocagraves problemas urbanos, levando-se em
mento horizontal de pessoas, deixando o seu
conta os seu.s elevados custos sociais e econólocal de nascimento para se fixar noutro. A
micos, demanda de serviços de infra-estrutura urbana e administrativa, tensões so_ciais,
migração pode ser de sentido rural-urbano
marginalidade, má qualidade de vida.
e de pequenas e médias comunidades para
Como as condições económicas da maioria
os centros metropolitanos.
das regiõs brasileiras não suportam a absor~
Os fluxos migratórios para as áreas urbanas
enquadram-se no processo de mobilidade so- _ção desse fluxo rural-urbano, ele se_ dirige
para o _Centro-Sul, o mais desenvolvido, ou
cial da população e suas causas são de natu_seja, paia o Rio e São Paulo~
reza económica e p·sicossocial. As populações
se deslocam da zona rural em face da pobreza
O próprio Prefeito de cidade de São Paulo,
e ausência de perspectiva de melhores_condiem certa ocasião, quis proibir, pura e, simções de vida, devido à mecanização da lavouplesmente, a _e_ntrada de imigrantes nordesra, que gera desemprego ou subemprego, e
tinos naquela Capital, alegando a impossiem busca de ascensão social nas cidades.
bilid,ade da sua absorção naquele Estado e,
No nosso País, Srs. Senadores, a migração
de maneira especial, na Capital.
está intimamente ligada ao processo de deE, observe-Se, se o processo de desenvolsenvolvimento económico, que reproduz as
vimetrio brasileiro não se modificar' as migramudanças profundas por que passou o Brasíl,
ções internas se intensificarão, a curto e longo
a partir do término da Segunda Guerra Munprazo.
dial e, principalmente, dos anos 50, com a
É certo que, no passado, embora em menor
intensificação do processo de industrialização
escala do que agora, já se regiStraram íÍnpordo Governo Kubitschek.
tantes movimentos migratórios no Brasil, a
Na verdade, a industrialização brasileira começai com· os dos ciclos da economia, ·comó o do açúcar, no Nordeste, no início de
começara bem antes, embora de forma incipiente, após a proclamação da República,
nossa colonização (1500-1700); o do ouro,
com as condições criadas pela abolição da em Minas Gerais, no século XVIII; o do café,
escravatura que liberou o elemento servil pa- em São Paulo, no século passado, onde mineiros e nordestinos, estes últimos, "princira o mercado de trabalho livre - , a entrada
no País de qualificados migrantes europeus, ·palmente da Bahia e de Sergipe ... liberados
e, ainda, a transferência de capitais da cafei- pela crise da cultura canavieíra, causada pela
cultura para as atividades industriais nascida- concCJrrência do açúcar de beterraba nos merdes. Recebeu, durante a Primeira Guerra cados europeus", vieram trabalhar nos cafe-
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zais paulistas. Ocorreram ainda correntes mi~
gratórias durante o ciclo da borracha, na ama~
zónia, até 1910, o do Paraná, a partir de 1930,
e o da "Marcha para o Oeste", de 1940, sob
o impulso do Governo Vargas. Nos períodos
de estagnação desses ciclos, a população inicialmente dedicava-se às atividades de subsistência, emigrando depois para outra região
maiS prOi:nissora ec-onOmicamente.
.
Mas todos esses deslocamentos populacionais, pelas suas peculiaridades e dimeriSões,
não trouxeram maiores ónus e transtornos
aos migrantes ou às comunidades de destino,
ao contrário da migtação atllal.
Examinemos agora, Sts. se-nadores, as
duas pontas do laço desse processo migratório; de um lado, o Nordeste, como área
emissora, e, de outro, o Centro-Sul, como
receptora. o-sudeste, praticamente, já completou a sua estratificação populacional, com
a estabilidade das taxas de fecundidade e
mortalidade, comparável nesse campo às na-'
ções desenvolvidas, com uma população predominantemente urbana, 82,33%, e escassa
concentração rural, conforme. Censo Demográficocde 1980 do IBGE. Em termos de Brasil, aquele Censo registrou uma taxa de urbanização de 67,28%, e, para 1990, uma estimativa de 72,17%, ou seja, dois terços da população.
E como urbanização e industrialização seguem curso paralelo, não é difícil explicar
o fluxo migratório -do Nordeste descapitalizado e rural para o Sudeste urbano e industrializado.
Ademais, como diz a socióloga Eunice Durhan, "a industrialização e a urbanização significam a quebra de isolamento das comuniôades tradicionais, a: crise do sistema produ:.
tivo rural e da estrutura tradicional de autoridade, a negação dos velhos valores e a adoção
de novos padrões de _comportamento".
Porque o Nordeste, apesar de suas três
grandes matrópolis, Recife, Salvador e Fortaleza, carateriza-se ainda como região de densidade demográfica rural e de pequenas comunidades do interior. Enquanto a industrialização-em São Paulo e Rio de Janeiro, consubstanciada na política de substituição de
importações, atingia índices de 66,4% em
1965, os outfos Estados, todos, ficaram com
apenas 33,6%. Por outro lado, a política governamental se matinha insensível, às necessidades de desenvolvimento do Nordeste,
através de mecanismos de política cambial
e restrição. da importações. Além do mais,
ocorreu a deterioração dos preços ·de produtos primários nordestinos, base de s_ua_ ecOnomia, como o açúcar e o algodão, em face
da reativação da cultura canavieira paulista
e do incremento também da plantação de algodão, fechando, assim, o mercado centro-sulino para aqueles dois produtos básicos~
Na verdade, a política governamental restringia-se, em relação ao Nordeste, a uma
aÇão assistendalista e filantrópica, presente
apenas por ocasião das secas periódicas, como o fora no passado a diretriz de se construir
aÇudes e. barragens, através do Departamento Nacional de Obras Contra" as Secas
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(DNOCS), e, a partir de fins da décácta de
50, da _Sudene, com a função de coordenar
o desenvolvimento regional, dirigido para a
industrialização, mas concentrando-se esta
nas capitais dos Estado mais ricos~ Bahia,
Pernambuco e Ceará. Ora, t'al política agravou os_ desníveis sociais - emprego, distribuição de_ renda, educação e saúde -entre
· as capitais e o interior, provocando um nov9
surto migratório estadual, do campo para a
cidade_,_
No setor agrário, a Sudene programou a
implantação 4e projetas agropecuários, mas

68,46% do total desses projetas privilegiavam a pecuária bovina, atividade caracteristicamente fortalecedora do poder econômoco
dos grandes latifundiários e de escassa absorção de mão-se~obra.
Assim, Srs. Senadores, o latifundio está
ali, presente, dominante nesta arcaica e injusta estrutura fundiária brasileira, mais ainda
a nordestina, que expulsa o l;J.omem do campo. O êxodo rural, entre 1970 e 1980, afastou
do campo 16 mílhões de pessoas, que foram
"inchar" as perifirias das regiões metropolitanas, gerando as mais angustiantes questões sociais.
,
A partir de 1960, o processo conc-entrador
de terras se intensifica no Brasil e, já em
1975, 1% do estabelecimentos retém 43% das
ferras; 90% dos estabelecimentos detêm somente 21% das terras, segundo o_ Incra. E
o Nordeste, como vimos, é predominantemente rural.
Do_ total de terras aproveitáVeís, 77% são
de latifúndios, em mãos de apenas 22% do
proprietários; os munifúndlos possuem 12%
das terras, representando, no entanto, 70,4%
das propriedades.
Não é de se admirat, pois, que, nessas_condições nove milhões de famt1ias sem terra
subsistem miseravelmente na zona rural.
Não bastasse tudo isso, que representou
e representa miséria e desesperança, devem
ser ainda referidas e lembradas as seguidas
e inclementes secas que assolaram o Nordeste
em 1951, 195.3 e 1958. Qual outra solução
diante desse quadro desolador, senão migrar? Assim, nas décadas de 50, 60 e 70, milhões de nordestinos, nos chamados "pausde-arara", migraram para o Sul do País, na
fuga da miséria e na busca de melhores dias.
Vinham atrafdos pelas "luzes da cidade", emprego, salários dignos, escolas para seus fiUlos, hospitais, previdência Social, moradia
decente. Como serilpre, a prepanderância
dos fatores emprego, renda e serviços públicos, na m-otivação dos migrantes._,
Safam de sua terra natal pela repulsa ao
seu meio social, revelador da miséria crónica
de sua existéncia, em decorrência do latifúndio, que os esmaga, razão maior da má distribuição de renda. Sob o domínio e pressão
do latifúndio, operam-se mudanças importantes, nas relações de trabalho e de vida
no campo. Cada vez mais extinguem~se as
categorias de meeiros, colonos, pequenos
agricultores, arrendatários, que antes gozavam ainda de certas vantagens, que lhes permitiãm a sobrevivência. Aos pOucos, vi!e-ni-se

transforinados em simples trabalhadÓres braçais, os "bóias-frias", com baixos'salários para tentar subsistíi. E já não _têm mais um
pedaço de terra, ao redor de sua casa, para
. plantar o que comer. porque o latifúndio já
tfõcou a C1:J:lt_ura_de subsistência, coriiO feijão,
arrOz, milho e mandioca~ pela cultura de exportação, cana-de-açúcar, laranja, soja, ou,
entãO, pratica a pecuária bovina.
É assim que o migrante nordestino empreende a sua esperançosa travessia para o
Sul, anelando os mais acalentados sonhos de
expectativa de vida. Mas, via de regra, ele,
em sitmição inferior ã de todos os demais,
porque, menos qualificado e menos remune~
rado, vai ocupar os empregos mais baixos
do setor formal de trabalho: os homens, como
serventes de pedreiro na construção civil ou
como porteiros de prédios, e as mulheres,
como empregadas domésticas. O resto lan~
ça-se à duvidosa atividade informal, na difícil
luta pela sobrevivência, porque a migração
fomenta e expande esse tipo de serviço. Podese dizer que, em cada esquina de rua do centro do Rio ou São ·Paulo, esiá um camelô
- nordestino.
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da, foi a· ii:üiís -afeta-da, com_ a conseqüente
e oOerosa migração de seus ha!Jitantes.
Como resgatar isso? Uma das alternativas
válidas para uma política de migração s·eria
a fixação do migrante_no seu local de origem.
Pàra tanto, haver~se-ia de reorientar, a médio
e longo prazo, o modelo de desenvolvimento,
no_ sentido de desacelerar o ri troo de concentração de investimento, através-da implementação de uma política de desenvolvimento regional - a alocação .de recursos nas áreas
mais carentes do País, como o N ardeste. Para
m'eu pesar, parece que esta Região vai sofrer
um iriterregno, já que os subsídios para o
Nordeste foram suspensos pro tempere, e não
sabemos se voltaremos a tê-los.
Impõe-se a descentralização em relação a
regiões e quanto às grandes metrópoles. Oa
investimentos públicos e privados deveriam
·ser canalizados racionalmente para a zona
rural e para as pequenas e médias cidades
do interior. A fixação do migrante ocorreria
na. mesma proporção de oferta de emprego
estável, salários adequados e seguridade_ social, os projetes de irrigação passariam a servir à população de baixa renda e não aos
grandes proprietários.
_
- OUtros, porém, -têm pior Sorte: caem na
Seriam inciementados também os projetes
de colonização em áreas novas, no Centro~
marginalidade e são empurrados para o crime, porque ficam sem oportunidades de vida.
Oeste e na Amazónia. Nos grandes projetes
governamentais, agropecuários ou indusA Rocinha, a maior favela do Rio de Janeiro,
foco maio'r do tráfico de drogas e do jogo
triais, nas atividades que absorvessem mais
do bicho, é reduto nordestino, para meu pemão-de-obra receberiam prioridade, visando
sar, Presidente, pois 75% de sua população
a aumentar a sua oferta, Os programas de
·
.
desenvolvimento social, como o o PIS, Pasep
provêm da minha Região.
"Sr. Pfesidente, os problemas da migração
e Finsoci3.1. teriari:J. preferência exclusiva para
no Brasil, como vimos, avolumaram-se à falta
as populações carentes.
Outra providência fundamental, Sr. Preside uma ação concreta do Governo, nesses
, últimos anos, como se avolumar;;l.m, cada vez
dente e Srs. Senadores, é a reforma agrária.
mais, as contínuas ondas migratórias vindas
A migração é uma questão que está intima~
do Nordeste para o Centro~Sul: ónus social
mente relacionada com a estrutura da terra,
imenso;Sa"críflcios-pessoais; desajustes do miprincipalmente se conSiderarmos a origem rugrante e do meio receptor são alguns dos déral-urbana do fluxo migratório. Esta estrutura tornou-se concentradora, latifundiária,
bitos dessa conta que a sociedade, como um
~ todo, pago? ~ paga.
injusta, geradora de conflitos e de expulsão
O- País não tem uma política migratória
do homem pobre da terra. Deste modo, re~
comO necessita. Agora, que um novo governo
forma agrária se impõe Como medida inadiá~
se instala, entendemos serq momento, embovel para se viabilizar qualquer política migi"a. ra com atraSo;- para- se·ro·rmular e pratiCar - tõfia.-. .
1
Na área de assistência ao ·migrante, objetiessa polít!Ca-. ) ie-ocUpadoS com a questão,
gostarfamo~ de deixar aqui algumas consideVando minorar as dificuldades enfrentadas no
rações que, no nosso entender, poderiam ser~
seu deslocamento e absorção no lugar de desvir de reflexão para a elaboração de uma futu·
tinÇl, medidas assistencías, efetivas e concrera: política'"~e-~igraç~o.
·.
. tas, deveriam ser implantadas quanto a aloja~
Se é certo que a migração já se cOnstituiu, -·mente, aliinentaçiio, passagens, serviços de
noS diversos momentos históricos, e em dife~
S"aúde, documentação, treinamento e encamirentes países, em riloVioientos- de 9-êsenvol~ _ rJhamento para emprego, etc.
_vimento e progresso, como estamos experiNa colocaçãó do migrante no.em_J)!ego do
mentando _np~_tempos atuais no Brasil--:- do
setor formal, uma das motivações maiores
Nordeste para o Centro-Sul - , caracteriza·
de sua migração seria ·acionado o Serviço Nacional de_Emprego (Sine), bem como decise, a par de sua contribuição para o cresci~
mento econóniíCú, por um pesado ânus social
sivo apoio do Poder Público ao setor informal
que é preciso, urgentemente, resgatar.
de trabalho, de maneira a garantir o máximo
A niígiaçâo é Iruto das distorções que o
possfvel a sua colocação.
processo de desenvolvimento brasileiro, ao
Como· a construção civil absorve a maior
longo do t~mpo, to_mou, qual seja o de conparcela. de mão-de-obra masculina migrante,
centrar o capital no Centro-Sul, mas precisaprincipãlmente o serviço de "servente de pe·m.elite no eixo Rio - São Paulo. E o Nordreiro", dever-se~iam fornecer ínformaçóes
deste, por ser, fora desse eixo, a Região mais_ e treinaniento para essa e outras ocúpaçóes,
subdesenvolvida e populacionamente habitacomo pedreiro, marceneiro, eletricista, bo~-
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beiro hidráulico, etc., ensejando ao migrante
melhores condições de competitividade no
mercado de trabalho. Esclarecimentos tamM
bém referentes aos seus direitos trabalhistas
extensivos ãs mulheres, com relação ao servi~
ço doméstico, onde elas mais se empregam.

E quanto ao local de destino do migrante,
·geralmente as grandes metrópoles, que lhe
sejam assegurados os serviços urbanos indisM
pensáveis - moradia, energia elétrica, sa-

neamento, transportes, etc.
"Enfim, usar-se-iam adequadamente os mecanismos e instrumentos que o ü.ovemo tem
à disposição para acionar e promover essas
e outras medidas, visando ao equacionamento do problema migratório.
O objetivo é distribuir a população sobre
o e~ paço, de modo a garantir a todos oportunidades económicas, porque, sabemos todos,
a migração é, em última análise, resultado
de má distribuição de renda, o .que toma essencial e imprescindível a sua justa e equânime redistribuição.
Estas, Sr. PreSidente, as_observações sobre ·
a necessidade e urgência de o País ter uma
política migratória- o q~e até agora, lamentavelmente, não ocorreu- que trazemos à
consideração desta Casa, -para que não o-corra
aquilo que díiia'," no" iilício- deste pronunciamento: a deambulação da miséria e parã-que
outros não continuem como Graciliano Ramos dizia:
•
"Os infelizes tinham caminhado o dia
inteiro, estavam canSados e_Tãriíintos ...
A fome apertara demais os retirantes."
Ainda é este o quadro do &rasil no momento, por falta de uma política séiiã de migração.
Era O que tin!ia a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Concedo a palavra ao nobre Senador Antôni9 Luiz Maya.
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAY A (PDC -

TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs._ Senadores, os jornais de Brasília, na semana pas~
sada, divulgaram, com muito destaque, a notícia de um jovem motorista desempregado,
pai de uma criança de 1 ano de idade, que
a estava oferecendo para quem dela quisesse
cuidar; ele doaria a filhinha. Houve quem
oferecesse a importância de 250 mil d'ólares
pela criança. Mas a mãe não estava aceitando
a proposta.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, este fato,
de algum modo, merece uma reflexão: crian. ças brasileiras podem ser adotadas; aliás, seria uma boa política do próprio Governo favorecer, o mais possível, a adoção, mesmo
por casais estrangeiros, desde que assegurassem o _bem-estar daquela criança e, sobretudo, a educassem, cuidassem dela e por ela
zelassem, permitindo, até, que os pais pUdessem ter contatos, mesmo esporádicos, com
os filhos. Es·sa pOiftica da adoção deveria ser
repensa<;ia.

À margem deste fato, entretanto, há outros:
Há divulgação, pela imprensa, de que
Crianças brasileiras estão sendo vendidas para
· serem objeto de experiências de laboratórios
em países desenvolvidos, melhor dizendo
transplantes de órgãos - as crianças serviiíam_cõiriO-doadoras de órgãos a pessoas necessitadas, seriam sacrificadas e seus órgãos
transplantados para pessoas que estariam à
espera deles. Isso é grave, Sr. Presidente!
Isso não é problema de adoção, mas de comérciõ, razão pela qual ficamos espantados
com a ·oferta que o pai recebeu de 250 mil
dólares pela sua filhinha de apenas 1 ano de
idade! Um encanto de criança! Eu mesmo
tive a tentação de oferecer-me para criá-la.
E não ·me sujeítari'a, <ibs:olutamente, a esse
tipo de comércio; seria apenas para ajudar
a farriilia.

osr. Fi-ã.D.cisco Rollemberg- Permite-me

V.

Ex~

um aparte?

- 0 SR. ANTÓNiO LUIZ MAY A -

Com-

muito" prazer, nobre Sénador Francisco Rollemberg.

O Sr. Franscisco Rollemberg - Senador
Antônio Luiz Maya, tenho colocado como
centro de minhas preocupações existenciais
a criança brasileira. Tempo houve em que
cuid~i de oferecer_lar_~_IDUitas delas; em Brasília mesmo eu as transformei em sergipanas
___,.levei crianças, legalmente, com autorização do juiz, a casais, seQl filhos, do meu Estado, alguns deles meus clientes, para que as
ádotassem. Com o passar dos anos, pude sentir o acerto daquela minha ação, As crianças
que levei para Sergipe e outras tantas que
consegui fazê-las adotadas aqui mesmo, em
Brasília, estão crescidas, felizes, estudando
e constituem, de certa forma, uma grande
alegria para os seus paiS, porqUe o fator generante não é o primordial, o mais importante
para que se ame uma criança; a criança adotada é mais amada porque não correu o risco
~_o_fjlb.ojndesejado; foi sonhada, procurada,
queridã e-a:Chada; portanto, se incorpOra
àquela textura familiar de uma maneira tão
íntima que até a própria criariça reage positivamente. Já tive oportunidade, por duas vezeS, de testemunhar ésfe fato- uma das vezes, um garoto i8. ser áisinado por mim, já
havia sido ba,tizado;_quando o padre lhe perguntou quem era o seu pai, ele ficou sem
saber o que dizer. Tomei a "frente e disse
que o pai era Pedro Lopes - o nome do
pai adotivo. O menino ficou numa satisfação
incrível, porque queria, realmente, ser filho
de Pedro Lopes. Assisti a um garoto consultar
deste r;aodo quem o criava: "Meu tio, por
que nãO me adotou? E o senhor lhe respondeu que não o tinha adotado porque seus
pais eram vivos -e "iião haviam permitidos a
adoçáo, mas tão-somente que o mantivessem
sob guarda e responsabilidade. E o garotiuho_,_ hQje, já qUase i"ãpaz, pergunta àquele
senhor: "A minha vontade não vale coisa alguma,-não vale nada?" E a resposta:- "Vale." Nova pergunta:- "E quando é que eu
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posso decidir ser seu filho?" Resposfa: "quando você tiVer maioridade". O jovein
bateu na mesinha que ali estava e disse: "aos 21 anos, quero ser seu filho, quero ser
seu adotado". Ora, a adoçáo é um ato de
amor que absorve o casal, absorve a criança,
e há um fechamento feliz, no mais das vezes,
para a famma. Qti3.nto a outra denúncia que
V. EX" traz â Casa~ tive oportunidade de ler,
no jornal, que um delegado cearens~ teria
dado essa notícia. Confesso-lhe que, pela
monstruosidade do fato, não quis acreditar.
Verificando, porém, em -outros jornais, em
outras revistas, um ponto me chamou a atenção: é que também lá, casais estrangeiros
que, diversamente de nós, brasileiros, que,
quandó vamos adotar, qüeremos saber se a
criánça é sadia, se não tem nenhum defeito
congênito, como evoluiu- para ficarem com
uma criança hígida e que possa conviver normalmente no meio familiar - , casais estrangeiros se most_ram" indiferestes a esse fato,
inclusive há casais que adotaram excepcio. nais, adotaram duas meninas gêmeas débeis
ineiltais, coisas de~se tipo. Temos que acreditar na grandeza do ser humano, temos que
acreditar na magnanimidade, mas temos que
sustentar também, como no caso, que há jovens que vêm dos seus pa{ses distantes buscar
crianças doentes mentais, débeis, para ofeiecer-lhes um lar.
É difícil, nos tempos de hoje, acreditar-se
erii fanta bondade; é difícil, nos tempos de
hoje, Sr. Senador, não duvidar e nãu pensar
também como esse delegado denunciou. Eu
o felicito pelas Considerações que tece a respeito desse caso. Li também a notícia e, por
isso mesmo, vim à tribuna, hoje, falar sobre
as migrações internas. É aquele fluxo permanente da mão-de-obra desqualificada que
vem para as periferias da cidade, ocupando
subempregos, rolando na maioria das vezes,
sem tet seus direitos trabalhistas reconhecidos, e que entram em desespero a todo instante, a toda hora. As crianças oferecidas,
- as crianças abandonadas, as crianças que são
mortas constituem número muito grande do
sofrimento infantil, do martírio infantil, que,
no mais das vezes, não é provocado tão-so-mente pelo desamor daqueles que os geraram, mas pela angústia existencial dos momentos em que estão vivendo. Felicito V.
· Ex• por este pronunciariiento, nobre Senador.
O SR. ANTÓNIO LUIZ MA YA - Sou eu

que agradeço, nobre Senador Francisco Rollemberg. V. Ex~ tocou num ponto_ fundamental: toda e qualquer adoção é ato de
amor. Também acho que deva ser assim, como o caso dessas crianças a que V. Ex~ se
referiu adotadas mesmo sendo débeis menM
tais, ou aquelas com algum outro defeito,
e que estão recebendo tratamento muito carinhoso por parte dos casais que as acolheram.
É ato de amor, V. Ex' tem toda razão. _
Emocionou-me bastante, nobre Senador,
o testemunho de V. Ex.• em fatos que lhe
aconteceram. Ficamos senSibilizados_. As
-crianças se apegam muito às pessoas que lhes

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

dão amor, é verdade, e ficam, de algum modo, presas a elas, como o caso do rapaz que,
aos 20 anos, queria- realmen-te ser filho adotive da pessoa que o recebeu. Muito bonito.
Muito obrigado, nobre Senador.

A admoestação que V. Ex' fez, no final,
de que se deve desconfiar em muitos casos,
pois, às vezes, crianças são _compradas e não
adotadas; a finatídade pela qual são compradas deixa-nos preocupados, sobremanç:tx:a,
com referência à utilização delas para fins
condenáveis. Não traz nenhum benefício ã

Humanidade o sacrifíciO de inocentes para
dar saúde a outros. Não é este o caminho
e a Medicina, certissimameote, tem outras
providências a tomar para resolver a questão,
e não sacrificar ínocentes.
E, à margem disso, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, muito embora freqüentemente os
meios de comunicações denunciem atentados
ã Vida humana, nenhuma providência concreta é tomada para coibir tais crimes.
E, esclarecendo o que foi dito há pouco:
recentemente, na edição_ de 8 do corrente,
o Jornal de Brasilia e o Correio Braziliense
publicaram denúncia: de tráfico de crianças
que teria havido, desta vez no Nordeste, onde, segundo a notícia, o Delegado Maroni
Bing Torgan disse dispor de "informações
seguras" de que "crianças nordestinas, especialmente cearenses, são levadas para os Estados Unidos e a França, e estão sendo utilizadas como cobaias em laboratórios clandestinos";" ... esses traficantes estariam matando essas crianças e vendendo seus órgãos para
pessoas ricas, no exterior, para transplantes
de órgãos", diz a notícia.
Esse problema_ não_ é de hoje. Em :rgosto
de 1988, o Jornal do Brasil já denunciava
a venda de bebês para Bancos de órgãos dos
Estados Unidos, onde seriam mortos e teriam
seus órgãos utilizados erD transplantes. Essas,
crianças, com idades de 3 a 6 meses, teriam
sido seqüestradas no Rio de Janeiro.
Assistimos pela TV à propaganda do aborto, visando à legalização desse crime. Experiências com embrião humano são alardeadas
por toda parte como progresso da ciência.
A prátiCa da eutanásia e do aborto é defendida em nome da liberdade de escolha. Programas de educação sexual contrários a nossos valores morais são defendidos por grupos
interessados em desestabilizar a família per~
verter a Juventude.
Será que tudo isso ocorre por acaso ou
é ação deliberada de grupos e instituições
interessadas em destruir nossa sociedade?
Que interesses teriam esses grupos otgani~
zados? Que métodos ou estratégias usam pa·
ra obter, entre nós, adeptos à sua causa?
Na opinião do pc Paul Marx, internado·
nalmente conhecido pela sua luta em defesa
da vida humana, e Presidente da Human Life
International, a desagregação moral e os
atentados à vida humana, desde a concepção,
têm origem na açáo de grupos e de instituições internacionais que investem milhões de
dólares em projetos que deliominam "Pianejamento Familiar", "Assistência à Mulhe;r e
à Criança", pesquisas ditas "científicas'', com

e

o objetivo de controlar a população Qo Terceiro Mundo. Essas ações representam, segundo o P.. Marx, um novo imperialismo, um
novo colonialismo.
Somente no Brasil esses gnr.pos investiram,
em projetes de população, mais de32milhões
de dólares no último_ trié~io, segUndo fonte
do Fundo das Nações Unidas para Atividades
de População- FNUAP.
Entre essas organizações, a mais poderosa
é a IPPF- Federação Internacional de Planejamento Familiar, com sede .e_m Londres
e inúmeras filiais em todo mundo. Entre nós,
sua filial é a Bemfam - Sociedade Civil de
Bem-Estar Familiar no Brasil, Com mais de
uma centena de postos no País.
~ssas organizações possuem refinada estratégia para levar a população a mudanças
de comportamento, à mudança de polfticas
e de leis que favoreçam suas ações. Assim,
seus programas e projetas de pOpulação incluem recursos para divulgação· de artigos,
divulgação e produção de material informa~
tivo e de comunicação através da mas media,
informaçóe~ técnicas e encontros informais
de parlamentares etc., onde são gastos centenas de milhares de dólares.
Entre as teSes que defendem está a legalização do aborto como meio de redução -da
população, procurando mostrar que é uma
prática rnuíto difundida na população e, por
cons·eguinte_, deverá ser regulamentada, como se fosse possível legalizar um crime.
So.b o mito da explosão demográfica, que. rem nos convencer- de que é preciso reduzir
a população para se obter o desenvolvimento.
Ora Senhores, nenhuma Nação é forte sem
povo! O drãnia por que passa a Europa, notadamente a Alemanha, com sua redução populacional, não interessa ao Brasii._Mas, pasmem, Srs. -Senadol:es: a continuar os projetas
de população como estão, até_ o ano 2.025 _
eStareniOs comO a· Alemanha, Crescendo negativaniente, segundo dados do IBGE.
Para uma visão global dessas ações destruidoras da famíii;i e da sociedade, estará sendo
realizado em Miami, Flórida, a OitaVa Conferência Mundial da Human Life International,
sobre "O Amor, a Vida e a família".
Ali, mais de 40 especialistas mundiais. discutirão sobre temas como: paternidade responsável, movimento a.tual em favor da eutanásia, canibalismo cientifico; experimentação e exploração de bebê.s, planificação natural da fãm11ia, métodos perigosos para o· controle da natalidade etc.
_
_·
Além do material exposto tlesse cOngresso
-documentos e documentários em vídeoos partiCipantes· terão uma visão iiobal dOs
problemas atuais e, em particular, do que
se passa na América Latina no tocante ao
controle populacional, desrespeito à vida humana e à desagregação da família motivada
por problemas morais que nos querem impingir grupos internacionais, Queira Deus possamos ter este material para nos defend.er desse
mal que aflige o nosso mUndo, particularmente a nossa Pátria,
Voltaremos a este assunto em outra ocasião.
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Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Cóficedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. PrOnuncia o seguinte discurso. Sem revi~
são do "Orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu Estado vive no momento um
quadro de- dramática apreensão_, em conceqüência da falta de_chuvas, gerando demons~
traçôés de inquietação e desespero em vários
municípios.
Nas cidades Tauá e Quixeramobim, por
exemplo, já ocorreram invasões de flagelados, acossados pela necessidade de obter alimentos junto à Prefeitura e comérCio locais.
Em oportunidades anteridres, diante de situações semelhantes, o Governo Federal tem
acudido à população cearense através de planos emergenciais, que atermam a drasticidade da intempérie.
Entidades oficiais e privadas movimentamse no sentido de obter ajuda da União para,
somada à ação do Executivo estadual, reduzir
as imensas dificuldades vividas já por milhares de irmãos nossos.
A imprensa, diariamente, reporta-se ao espectro de uma_seca parcial, que já se prenuncia, reclamando a atenção das autoridades
competentes na assistência às ,populações
atingidas.
Na edição de ontem, o jornal O Povo, em
longo editorial, destaca a gravidade do problema, fazendo-o nos seguintes termos~
NOVA AMEAÇA DE SECA

Cerca de três mil agricultores, sem tra~
balho remunerado e famintos, invadiram
o.atem Tauá, em busca de alimentos para
--si--próprios e suas famílias, mim qoadro
constrangedor, já registrado, este mês
eifCoutras cidades do interior cearense.
Isso porque, em grandes áreas do Estado, como o Sei-tão central e os Inhamuns, o inverno não se caracterizou.
Tudo indica, infelizmente, que estamos diante de mais uma seca parcial ou
seca verde~ pela ausência continuada das
chuvas, que caem aqui e ali de maneira
insatisfatória, sendo que em vários municípiOs são apenas esparsas. Ainda bem
-que a situaÇão da pecuária ainda não é
desesperadora, mas tende a ser se a estia- gero se protong1;1r por mais dias.
Ç)_ que está passando, neste ano de
1990, é ·uma repetiçãó- do-que secularmente vem ocorrendo no Ceará e em
to_do o Nordeste. A infra-estrutura para
enfrentar os efeitos das secas periódicas
que nos assolam uma vez a cada nove
anos, em média, continua à espera de
solu.çâ"o e são ·poucas as esperanças de
que venha a ser construída em prazo
Cl!rto ..
Seria exagero difer que ainda não se
fez nada nesse se to r, pois aí estão os
grandes e médios açudes, poços profun-
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dos e um pouco de irrigação, os primeiros acumulando bilhões de metros cúbi-

cos de água armazenada mas pouco
aproveitada. A agricultura de sustenta-

ção, com base na enxada, continua apre:..
va1ecer.
É hoje ponto pacífico que esse grave
problema só será um dia equacionado
quando todas as nossas terras irrigáveis
estiverem recebendo os benefícios da irrigação. A propósito, é oportuno lem-

brar que o Governo Sarney chegou a
criar o Ministério Extraordinário da Irrigação, confiado ao engenheiro cearense

Vicente Cavalcante Fialho, cuja meta seria beneficiar um milhão de hectares, a
maioria dos quais no Nordeste. Porém,

essa louvável meta esteve longe de ser
alcançada. Faltaram os meios para a sua
execução ou, mais precisamente, falta~
ram recursos para o louvável empreen·
dimento, que em pouco tempO pagaria
o seu_ custo.
Já estamos no final de março, normal·
mente um mês de muita chuva. Em algumas localidades, o quadro é quase de
normalidade, com perspectiva de razoável produção agrícola. Em outras, no entanto, as plantações já morreram ou es~
tão emurchecidas e não suportam mais
uma semana sequer sem água.
A tendência é para o agravamento social da questão, com levas e mais levas
de rurfcolas esfomeados invadindo os depósitos de alimentos e até mesmo estabelecimentos comerciaís;-em busca do que
comer. Ninguém possui em casa n~mhu
ma reserva para fazer face aos- tempos
das vacas magras. A pobreza do povo
é total, beirando a miséria absoluta.
Estamos diante de mais uma calamidade pública, que se tornará mais grave·
se as chuvas não chegarem de maneira
generalizada, como ai~da esperam os
mais otimistas. As prefeituras não têm
condições e enfrentar a situação, uma
vez que os seus recursos são muito limitados, o mesmo podendo dizer-se do Estado. O socorro. tem que vir da União,
como preceitua a Constituição Federal.
Ocorre que a burocracia é por demais
vagarosa, sem a menor pressa. Por isso,
é de bom alvitre que o GovelJI.O estadual
se mantenha atento para adótar as provi·
dências de sua alçada, no caso, repetimos, de a estiagem prosseguir. O Presidente Fernando Collor de Mello, como
nordestino, possiVelmente já está sendo
prevenido sobre o problema e não deixará sem assistência as centenas de milhares que já não têm o que comer, no Nordeste. Mas· vamos espe'rar um pouco
mais pela vinda das chuvas que_ estão
faltando.
Senhor Presidente, após a leitura do editorial do jornal O Povo, consigno aqui, em meu
e em nome dos colegas Afonso Sancho e Cid
Sabóia de Carvalho, veemente apelo, no sen~
tido de se articular, sem tardança, uma pro-

gramação de emergência que garanta, neste
-período crucial, a sobrevivência dos ·meus coestaduanos~

Que o Presidente Fernando Collor de Melia, instado também pelo editorial agora lido,
disponha-se a acudir aos nordestinos, num
trabalho coordenado pela Sudene, DNOCS
MiniStério da Infra-Estrutura e o setor d~
Defesa Civil, enfim, órgãos que, com base
em experências rec~ntes, possam impedir os
êxodos desuman-os que no passadO sinalizaram uma tormentosa saga de sofrimento e
misériã~

Era._ o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito ~m!)
Durante o discurso do Sr. Mauro Benevides, o Sr. Pompeu de Sousa; 3? Secretdrio, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Antônio Luiz Maya,
Suplente de Secretário.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor
Júnior- Leopoldo Peres- Carlos De'Carli
- Aureo Mello- Ronaldp Ar_agão ..;_Moisés Abrão --Carlos Patrocínio --Antônio
Lui_z Maya _- João Castelo - A_lexandre
Costa - Edison Lobão - Chagas Rodrigues
- -Hugo Napoleão- Afonso Sancho- Cid
Sabóia de Carvalho -Mauro Benevides José Agripino __:Lavoisier Maia- Marcondes .G-adelha- Raimundo Lira- Ney Maranhão- Jutahy Magalhães - José_Ignácio
Ferreira- Gerson Cama ta- João Calmon
- Jamíl Haddad- Nelson Carneiro- Matta Machado - Rona T1to - Severo Gomes
-Fernando Henrique Cardoso-Mário Co·
vas- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior
-Maurício Corrêa·- Meira Filho- Márcio
Lacerda - Mendes Canale - Rachid _Saldanha Derzi-Jorge Bornhausen -José Paulo
Bisol.
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Esgotado o período destinado ao Expediente. Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N• 56, DE !989
(IÕ.cluído em Ordem do Dia Dos termos
do art. 376, e,
do Regimento Interno)
Disc_uss_ão, em turno único~ dQ Projeto
de Decreto Legislativo n~ 56, de 1989
(n~ 53/89 ,_na Câmara dos Deputados),
que aprova-o texto da Convenção n~ 139,
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre a prevenção e o controle de riscos profissionais causados pelas substâncias ou agentes cancerígenos.
(Dependendo de parecer.)
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Solicito ao nobre Senador Mauro Bene~
vides o parecer da Comissão de Relações Exteriores ·e Defesa_Na._c;i_onal.
, O SR. MAURO BENEVIDES (PMDBCE. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente,
e Srs_. Senadores, sob a apreciação desta Comissã-o, õ Projeto de Decreto Legislativo que
"aprova o texto da Convenção n~ 139, da
Organização Internaciona,l do Trabalho OIT, sobre a prevenção e o· controle de riscos
profissionais causados pelas -substâncias ou
agentes cancerígenos".
Acompanhando a Mensag~m Presidencial,
que remeteu o referido acordo para os fins
previstos no art. 49, I, da Cosy;tituiÇão Federal, vem Exposição de Motivos do Exm~ Sr.
Ministro das Relações Exteriores, na qual
consta que:
"A Convenção n~ 139 foi adotada na 59•
Reunião da Conferência Internacional do
Trabalho, que se realizou em Genebra em
1974. Seu texto foi examinado tanto pela Co·
missão _Tripartite instituída pelo Senhor Ministro de Estado do Trabalho através da Portaria n9 3.228;de 15 de julho de 1987, quantó
pela Comissão de DireitoS do Trabalho e,
em ambas instâncias recebeu parecer favorável ao encaminhamento para exame pelo
Congresso com vistas à sua ratifiCação.-Nos termos da referida Convenção, todo
país-membro que a ratifique deverá elaborar
listagem periódica das substâncias e agentes
cancerfgenos cuja exposição nos locais de trã.balho esteja proibida ou sujeita a autorizaÇão
ou controle. Deverão aqueles países igualmente recomendar medidas com vistas à proteção contra os ris-cos de exposição àquelas
substâncias ou agentes, bem como assegurar
a todos os trabalhadores exames médicos e
de laboratório necessários à S.va!iação dQ seu
estado de saúde quanto à exposição e aos
riscos profissiáriais. Por considerar que as ta·
refas de natureza agrícola e industrial empregam crescentemente ingredientes que preci·
sam ser manipulados com grande escrúpulo,
a Comissão de Direito do Trabalho, acolhen·
do parecer da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do.Trabalho
(Fundacentro), manifestou-se a favor do encaminhamento ao Congresso Nacional".
Trata-se, por conseguinte, de matéria de
-grande relevância e a adesão do Brasil à Convenção que ora se aprecia virá piopõfciõriar
o aperfeiçoamento dos institutos que visam
a otimizar as condições de segurança do trabalho.
O caráter preventivo da Convenção n?139,
c.om a elaboração de listagem periódica de
substâncias ou agentes cuja exposição nos locais de trabalho deva ser proibida, ou__~ujeita
à autorização--ou conti"Oie, pelo seu potencial
risco cancerígeno, ao lado dos mecanismos
de proteção e vigilância médico-sanitárias
constantes, constituem medidas de todo
oportunas, diante do caráter excepcional dos
riscos que se _consideram na matéria.
Pelo exposto, somos pela aprovação do
presente Projeto de Decreto Legislativo, com
a adesão do Brasil à Convenção n~ 139, da

OIT
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É o paiecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-O parecer conclui favoravelmente ao projeto.
Completada a instrução da matérlã. passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria far-se-á oportunamente, tendo em vista que as três pr6xi.mas
sessões serão destinadas exclusivamente à
apreciação do Código do Menor.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luíz Maya)
-Esgotada a Ordem do Dia.
Volta-se à lista cte oradores.
ConCedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem rev1são do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
volto a honrar-me com a atenção dos Srs.
Senadores para dar continuidade ao assunto
iniciado onter'n. o assunto _a qui me refirotrata de oferecer solução alternativa à chamada cesta básica que o Governo, segUndo a
imprensa, tem cogitado distribuir às camadas
mais pobres da população. Insisto que nâo
somos contrários a essa distribuição . .Cõnsíderamos somente que é preciso soluções mais
duradouras e que sinalizem com expectativas
favoráveis a curto prazo, além da simples distribuição de alimentos.

A solução que julgamos ideal é a distribuição de terras, o- assentamento dirigido de
centenas de milhares de famílias de trabalhadores rurais. Ao invés de investir 7 bilhões
de dólares por ano em distribuição de alimentos, o Governo poderia investir a mesma
quantia em grandes projetas de desenvolvimento agropecuário, o que traria resultados
a curto prazo, tanto no que se refere à eliminação da miséria como no forte combate à
especulação com alimentos, à inflação.
Se o Governo ...:..... realmente - buscasse
enfrentar a questão do trabalhador rural sem
terra no Brasil, problema que se arrasta desde
os tempos das Capitariias Hereditárias, por
certo estaria retirando das máos da assim cha.ma:da esquerda, a sua mais cara bandeira,
a da Reforma Agrária. Simultaneamente, eu
estaria combatendo a inflação pela maneira
inais eficierite, que é a do equilíbrio do mercado, com oferta abundante de alimentos; eu
estaria combatendo a violência rural e urbana, pois o -conflito agrária teria um fim e a
concentração urbana seria diminuída, imfraquecendo a pre~ão urbana por infra~estru
tura social.
Na verda-de, o setor primário da economia
é o mais fundamental à vida humana. Sem
ele, impossível vicejar o progresso, -vislumbrar o futuro. A vida nas cidades seria inviável. Mesmo havendo a progressiva industrialização brfisileira, o aUmento teria que vir
dê algum lugar; óti~Tio seria se esse luil:ar fosse
.o .,2róprio Brasil. Com o fortalecimento da

agricultura em nosso País, os pro.blemas brasileiros mais cruentos estariam perto do fim:
a miséria, a fome, a desnutrição, as doenças
oportunistas, a sobrecarga do sistema hospitalar, até as exigências do sistema educacional seriam suavizadas.
O Governo; qucf te-m demonstrado segurança, pertinácia, uma grande obstinação no
atingimento do objetivo a que se propôs, poderia destinar parte dessa tenacidade à justiça
no campo, ordenando recursos e determinando aos órgãos responsáveis pelo assunto urgência, perseverança e inflexibilidade no
cumprimento dessas ordens. Acredito que este seria o maior tento do Governo frente a
nós, que lhes fazemos oposição.
Os grandes projetas da área _rural, a que
me refiro, não -são de minifúndios, mas também longe estão dessa tradicioilal política
agrícola brasileira, que tem apoiado somente
.
aos grande~ empresárJo-s do setor.
O Governo dos Estados Unidos, no período imediatamente posterior à queda da Bolsa
de Nova Iorque, perante a depres-são que empobrec~_u __ 2_ país e causou grande sofrimento
à população, encontrou como solução para
aquele quadro de tristezas um!l nova conquista dõ Oeste, a formação de grandes projetas de desenvolvimento regional estruturados na agropecuária. Isto salvou o país e,
ainda hoje, os Estados Unidos são os maiores
produtores mundiais de produtos agrícolas
e ·os norte-american-os não -só superaram
aqueles problemas como construíram a nação
mais poderosa do Planeta.
o-s brasileiros ainda não conquistaram o
Oeste, tampouco O Norte~ O Centro-Oeste
do Brasil mantém-se em grande parte na improdutividade, na especulação com a terra,
no latifúndio irresponsável, individualista e
improdutivo. A grande ·região Norte, a minha
região, o Setentrião brasileiro, o é de maneira
antieconómica -e terriVelmente predatória.
Assim mesmo, as manchas de exploração ainda são pequenas, diante da imensidão das
terras exploráveis, sem riscos ecológicos.
Assim, Sr. Presidente, concluo as minhas
observações nesta parte, e aproveito a: oportunidade para fazer um registro de estranheza
quanto à ciranda dos movimentos realizados
nessa velocidade vertiginosa do novo Governo, que se propós, de início, a ter um ministério com a estabilidade de_ cinco ·anOs. Presenciamos Sua Excelência, mais de uma vez,
ao dar posse aos seus ministros, fazer itão
só a recomendação como afirmaçãO peremp~
tória de que o escolhido· era para iniCiar e
terminar com o seu Governo.
Senhor Presidente e senhores Senadores,
ficamOs =admirados coin a mudança vertiginosa de atitudes e conceitos quanto à palavra
empenhada por Sua Excelência o Senhor Presidente da República, diante dos acontecimentos que são da política e que deveriam
ser previstos por Sua Excelêncía, para não
se precipitar em fazer afirmações que pudesse
ele mesmo vir, muito antes do que se esperava, contradizê-las._ .O mesmo acontecimento foi narrado na Bíblia, quando Jesus Cristo
afirmou que "antes q~e o g~lo cantasse trªs
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vezes Pedro haveria -de o trair". Pois bem,
a~tes. que term~nasse o mês, a própria conscténcxa do prestdente o traiu, porque aque:la
estabilidade de seus ministros começa a que~
brar, a fraturar.
Vejo, hoje, nas manchetes dos jornais do
~aís, notícia de que o Ministro Joaquim Ronz, que fora nomeado para a Pasta da Agricultura e que deixara recentemente o Governo do Distrito Federal, deixa o seu man~to de ministro. A legenda de uma fotografia, onde estão os Ministro da Justiça e o
da Agricultura confabulando, diz: "com a demissão de Roriz, Cabral deixou de ser demissionário para acumular o Ministério da-Agricultura com o da Justiça." Fiquei tão surpreendido que peço até uma explicação ao
Líder do Governo sobre a veracidade da informação, ou se houve algum truncamento
da_notícia _no Jornal do :.,rasil de hoje, sextafeira, dia 30 de março, onde se lê: "Cabral
d~ixou d~ serdemissi_onário". Será que o Mimstro da ·Justiç~ também estava demissionário e voltou atrás porque teve que acumular
a Pas!a da Justi_ça com a da Agricultura?
No mesmo jornal lemos: "Trapalhadas no
Planalto". Está havendo grandes encontros.
E estou sabendo que não é só no primeiro
escalão, mas também no segundo está havendo modificação; houve nomeações que não
duraram sequer 24 horas. De modo que o
Presidente precisa b_otar um pouco de freio
na sua velocidade ultra-sónica, para não cometer esses_erros, porque, como todos sabemos, a pressa é inimiga da perfição. O Governo, que está defendendo um plano perfeito,
tem que ter a humildade de ver que a pressa
está começando a produzir rachaduras no seu
edifício de ideal administrativo.
O Sr. Carlos Patrocínio- Pennite-me um
aparte, nobre senador?
O SR. MÁRIO MAIA -Com muito prazer, nobre senador pelo novíssimo Estado
do Tocantins.
O Sr. Carlos Patrocínio- Senador, gostaríamos de dizer que fomos e somos, efetivamente, testemunhas de que a cada ministro
empossado, o Presidente FerJ?.ando ç_ollor dizia que iriam sair todos juntos c-om o Presidente, ou seja, no dia 1~ janeiro de 1995.
O espfrito, o propósito que sempre norteou
o Presidente da República foi o de formar
um ministério sólido, capaz de implementar
mudanças profundas na administração do
nosso País. No caso específico da demissão
do Ministro da Agricultura, Sr. Joaquim Roriz, V. Ex• haverá de entender que é uma
questão pessoal, não se trata de qualquer
questiúncula, briga ou interferência; apenas
o Sr. Joaquim Roriz sente-se numa condição
muito boa de ser o futuro Govemadoi- do
Distrito Federal, já que ãs pesquisas de opinião pública o apontam como favorito disparado. Evidentemente, o Ministro JOaquim
Roriz deveria ter pensado duas vezes antes
de aceitar o cargo; mas esta é uma questão
meramente pessoal e, de maneira alguma,
vem enfraquecer o Ministério do Presidente

1146 Sábado 31

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Collor. Quanto à saída do Ministio--'da Justi-

ça, Dr. Bernardo Cabral, estou ouvindo falar
disso apenas agora através da leitura de V.
Agradeço a V. Ex~ pela concessão deste
aparte. Gostaria de deixar consignad~ aqui

Ex~

que isso em nada enfraquece o espTnto de
unidade que reina no Palácio do Planalto,

O SR. MÁRIO MAIA -

Siin, pode até

consolidar, mas que há uma incoerência nas
disposições do Goveino há, porque os jornaisestão dizendo que é uma atitude de liberdade
absoluta, até unilateral, de livre e espontânea
vontade do Ministro Roriz.

Subentende-se, porém que essa

vont~de

esteja presente no espíritO de todos os ministros que aceitaram o cargo. Nós estamo~ numa democracia. O Presidente não obngou
ninguém a ser ministro; convidou o cidadão
para ser ministro. E, ao convidá-lo, colocou
essa premissa perante a Nação _brasileira:
"Está sendo convidado para servir ao meu
Goveino -Durante os 5 anos." Portanto, nobre senador, subentende-se que a todos os
ministros que foram ConvidadOs, antes de o
Presidente fazer a declaração pública, dar conhecimento do seu nome, naturalmente, nas
coversas, foram colocadas essas condições
básicaS para aceitação. E uma delas era a
de permanecer durante esse tempo todo. Não
fora assim, Sua Excelência_náo teria o desembaraço de dizer publicamente que os seus ministros estavam sendo nomeados para acompanhá-lo durante os 5 anos.
Portanto, essa atitude nos surpreende. Não
quero dizer que seja uma infailtilidade, porque o Presidente tem 40 anos, está na idade
de alta produtividade da inteligência.
O

Sr~

Ney Maranhão -

Está no auge!

O SR. MÁRIO MA,IA -Está no auge,
na ídade balzaquiana, entrou nos 40 anos.
Está com um anO de idade na cronologia balzaquiana, portanto, no viçO, no fulgo~ da mocidade, da inteligência.- O inínistro Roriz,
também, me parece, está na casa dos cinqüenta. Portanto, são pessOas altamente responsáveis.
. __
Ainda mais, era do c_onhecimento do Dis_trito Federal, da Nação, através _da mídia,
que o ministro Roriz gozava desse conceito
de alta popularidade no Distrito Federal, que
cbra, até, favorito nas pesquisas; S. Ex~ sabia
dessa situação anteriormente. Ora, se S. Ex~
queria ser Governador do Distrito Federal
e já sabia que sua situação era boa, ótima,
anteriormente, por que cometeu essa leviandade, para não dizer infantilidade, de aceitar
ser ministro, passar uma semana e deixar o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República numa situação delicada? "Senhor Presidente, resolvi deixar o Ministério porque te.:.
nho certeza de ser eleito Governador do Distrito Federal; Vossa Excelência vai-me desculpar, mas não quero mais ser ministro, quero ser Governador do Distrito Federal".
Penso que não estamos brincando, nem
imagiilo que o Senhor" Presidente da República esteja brincando de administrador. Nós
lhe fazemos oposição, mas estamos procu·

rando fázer. corno disse a sua Excelência,
ao cumprimentá-lo no dia da posse, uma oposição séfia e construtiva, para o bem doBrasil. E é por isto que estamos aqui, da ma·neira
mais séria possível, fazendo esta crítica, para
que amanhã não acontença que Sua Execelência caia na situaçâo do Presidente Sarney,
que inudOu riâo sei quantos Ministros ao longo dos seus cinco anos de mandato. Portanto,
é u_ma. preocupação que assalta não apenas
a mim, um humilde representante da Região
Norte, mas creio que, neste momento, está
a_assal_t_ar todos os brasileiros, porque mesmo
essa preocu-pção, esse açodamento vem també~ aqui, no cabeçalho do jornal, onde ~
mostrado um outro erro decorrente da velocl·
dade com que as coisas são feitas, ãs carreiras,
aos tropeços, sem um pensamento maior:
"Interbrás_fechânegócio depois de sua extin·
ção".
Ora veja V. Ex': o Ministro, que é Ministro
da Agricultura assume e, depois de uma semana, sai. A Interbrás é extinta mas fecha
negócio- de compra e venda com o Iraque
depois de extinta.
Acho que as coisas, nessa velocidade, começam a atrapalhar. O Presidente_es_tá tropeçando demais. Isto, aí, começa a minar ?
"edifício" do Plano Brasil Novo e o Presidente, se_continuar nessa velocidade, não tenham dúvida, dentro de pouco tempo, dentro
de dOis meses, cairá num completo descrédito
jrirttO à Nação brasileira, porque os se_us assessores estão colocando o Presidente numa
situação delicada perante a Nação brasileira.
Eu li a not(cia, e se houver tempo, eu pretendo ler pelo menos o espelho da notícia, que
é muito grave: uma negociação feita clandestinalii:ep.!e-0 Sr. Ney Maranhão Permite-me V. Ex!um aparte?

O SR. MÁRIO MMA -

Pois não. Ouço,

com muito prazer, o aparte do nobre representante do Nordeste brasileiro. ·
O Sr;- Ney Maranhão - Senador Mário
Maia, V. E i sobe à tribuna do Senado, como
liomeni do Norte, sofredor. Nossas Regiões,
nós sabemos, Nordeste e Norte, formam um
País dentro de um outro, sendo que nós so·
mos uma Região subdesenvolvida. Conheço
muito bem o trabalho de V. Ex~ e a responsabilidade que V. Ex• tem de luta por melhores
dias de sua região, e o Senado todo conhece
V. Ex~ e sabe como V. Ex~ encara o seu mandato, um mandato deleg~do pelo povo de
seu Estado. Há muitos anos, fomos companheiroS, nos tempos do Rio de Janeiro ...
O SR. MÁRIO MAIA Senador, não_
fuiSeu Companheiro no Rio de Janeiro, fomos aqui em Brasília.
O Sr. Ney Mara.ihão- Ein Brasília, sofreniÇts juntos. Quero dizer a V. Ex~, em primeiro lugar, como 1~ Vice-Líder do Governo,
que não há o menor fundamento neste pensamento de que S. E~ o Ministro Bernardo
Cãbl:al sairá do Governo. ü Ministro Bernardo Cabral é uma peça fundamentai nesta
Administração que se instalou neste País no
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dia 15 de março. Senador Mário Mai~, eu
disse, ontem, aqui, no Senado, num aparte
ao Senador Jamif Haddad, ê}ue em relação
àquelas palavras que atribuíam a De Gaulle,
que o Brasil não era um país sério, eu tinha
minhas dúvidas até o dia 15 _de_ março, mas
depois que se instalou este Governo, a coisa
começou a virar.
Estamos com um Governo sério, transparente e, acima de tudo, um Governo que não
enganou ninguém. O Presidente Fen;mndo
Collor, nos palanques, disse o que iria fazer.
E o povo brasileiro, pela sua maioria absoluta, consagrou-o nas umas nos dias 15 de
novembro e 17 de_dezembro. E, hoje, o Plano
de Sua Excelência, V. Ex~ há de reconhecer,
tem 89% do apoio do povo brasileiro. Mais
ainda: algumas aves agourentas prCicuram sabota:r o seu Plano. Por exemplo, em relação
à poupança, que está sendo um "cavalo de
Tróia". SabeniOs-, Senador Mário Maia:, que
90% de -quem poupa tem na faixa de 50 mil
cruzados na poupança.
O SR. MÁRIO MAIA- Aliás, não é poupança! É "guardança"t

O Sr. Ney Maranhão - Exatamente. E
estou defendendÕ também na qualidade de
více-líder do Governo- e hoje estou na Liderança, porque o nosso líder não se encontra._ Quero dizer a V. Ex• gue g_uem poupa
200, 300 ou 400 mil cruzâd.Os-é da classe média, e considero poupança; mas; como o Presidente disse: o maior tem que pagar mais;
o médio, menos. Esses estão pagando um
pouco, mas não vão demorar muito, porque
chegaremos lá. De acordo com o desenvol. vimento do programa, vamos abrir a torneira
para essa área que considero classe média.
Veja V. Ex' as contradições das coisas: ontem mesmo - se não estou equivocado um jornal publicou qu_e até_uma medida pro·
visória falsificada deu _entrada no Congresso
Nacional. O que é_ isso? Chama-se sabotagem. Esta é uma situação de desespero de
causa daqueles que viviam permanentemente
na ciranda financeira. Venderam fazendas,
venderam apartamentos, venderam seus negócios para aplicar o dinheiro e ganhar diariamente 3% de juros. As fá)Jricas parando, os
empresários- quando falo em empresários,
refiro-me a empresários progressistas - im- pedidos de investir, com medo, Agora, Senador, o quadro mudou. Mudou e o povo brasileiro está apoiando. Uma prova desse apoio
é que a Caixa Económica ontem, se não me
engano, foi procurada por milhares de brasileiros para abrir novas contas de poupanças.
Tenho certeza de que V. Ex~- como frisei
ontem - seu partido, o guru da Economia
do seu partido, o Deputado César Maia,, dá
apoio ao Plano. Existem, é lógico, algumas
gorduras que temos qu_e-cortar. O Congi'esso
Nacional está aqui para colaborar e o President~ está cioso, consciente de que o Poder
Lc:!gislativo tem que colaborar decisivamente
no Plano. V. Ex~ vju aquelas duas medidas,
e Sua Excelência, como estadista, como hoK
mem experiente foi deputadO" federal, pre-
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feito e governador de um Estâdo sofrido como o nosso, o que fez? Recuou. Então, quem
reconhece o erro, V. Ex• sabe ...

O Sr. Ney Maranhão - E o Partido de
V. ExB teve, como um dos fundadores, Getúlio Vargas.

O SR. MÁRIO MAIA - Exatamente,
O Sr. Ney Maranhão- A Carta-testamento de Getúlio Vargas, em que o Partido de
V.Ex• ...
O SR. MÁRIO MAlA - Nós n.os inspiramos nele.
O Sr. Ney Maranh~o - Ê o trabalhismo
puro.

O SR. MÁRIO MAIA- Merec_e o respeito ...
.

O Sr. Ney Maranhão - ... lnerece o respei-

to e a colaboração de todos. Então, só tem
uma coisa, é que esses empresários estavam
acostumados a não receber ordens, e V. Ex'
sabe muito bem que o Governo Sarney era
a "casa de mãe Joana", em que todos mandavam e ninguém obedecia, a verdade era esta,
eles estavam acostumados a isso, reuniam-se

todo dia com o Ministro da Fazenda,

reu-

niam-se no Palácio e o resultado: não cumpriam nada. Agora, não, Senador. Agora é
como se diz lá no Nordeste: "o trunfo é pau
e o ponche é prego". Esses que passaram
os pés pel_as m.ãM vão receber bordoada, por·
que essa gente, Senador, só_ sente quando
dói no bolso. E vai doer no bolso. Tenho
certeza que V. Ex~, como a maioria do Sena~
do e da Câmara, vai apoiar essas medidas.
Reconheço e respeito a Oposição, e estamos
prontos aqui, de mãos dadas, a colaborar com
o Plano Brasil Novo, porque isto é que vai
interessar a todos nós e ao povo brasileiro.
Era o que tin~a a dizer a V. Ex~
O SR. MÁRIO MAlA - Nobre Senador
Ney Maranhão, V. Ex\ com muita sutileza,
fez o aparte em cima das críticas que eu estava
fazendo, construtivas, e se colocou numa pov
sição de defesa global do Plano.
Aqui temos demostrado, mais de uma vez,
que não nos colocamos de maneira radical
contra o Plano, embora o meu Partido tenha
uma posição bem definida de oposição crítica, de maneira geral.

O Sr. Ney Maranhão construtiva.

Uma oposição

O SR. MÁRIO MAIA - Fazemos reuniões
da Bancada e estamos procurando cooperar
com a Nação brasileira, porque já falamos
várias vezes e reafirmamos: qualquer que fosse o Presidente eleito, teria ele que tomar
providências semelhantes, poderia ser com
estilos diferentes, pois cada um tem o seu
estilo, mas provídências sérias, drásticas teriam que ser tomadas, tanto assim que a minha Bancada, no Senado, onde lidero, como
a Bancada na Câmara, não se escusarãm a
apresentar inúmeras emendas. Talvez a nossa
Bancada tenha sido uma das que mais apresentaram emendas ao Plano, procurando cor·
rigi-Io.
Portanto, não nos colocamos numa posição
· sectária d6 rejeiçãO, nem de adesão completa
de aprovar o Plano de cabo a rabo, como
algunS. partidos afirmaram- ''Não, o Plano
é :gerfeito, vamos aprovar tudo, não vamos
apreSentar nenhuma emenda"; nós nos colocamos numa posição 'séria, construtiva, de
crítica, e estamos apresentando centenas de
emendas visando aprimorar o Plano. Isso já
é o atestado objetivo de que não estamos
numa posição sectária.
'

O SR. MÁRlO MAIA - Quero dizer, Sr.
Senador, que é o trabalhismo puro, a socialdemocracia ...
O Sr, Ney Marallhão- Não é um Partido
sectário, que diz que só o trabalhador é trabalhista, não! Quem é trabalhista é o :e_mpre·
sário, são todos que fazem ã Nação - é a
Carta-testamento de GetlíUo - _tr'abalhismo
é uro todo que trabalha p3ra o d~senVOivi
mento do País.

O SR. MÁRIO MAIA - Exato.
.
V.

O Sr. Nei Maranhão - E o partido de
Ex~ tem essa inspiração.

OSR.MÁRIOMAIA- Veja bem; o Presidente ~o nosso Partido, Dr._Leonel Brizola,
ex-Governador do Estado da Guanabara,
quando se coloca numa posição critica e de
dúvida quanto ao êxito do plano, tem suas
razões, mas também não se colocou como
nós nos colocamos e, sim, de uma maneira
radical contra. S. Ex~ está fazendo as suas
críticas e e~tranhou, por exemplo, que, no
Plano, se tivesse uma p~eocupação enorme
com ~s _mo~(í~çõ_es fiscais, fi_itanceiras, económicas, monet~rias_, e outras que alinhavam
_o .Plano de privatização de empresas; temos
várias preocupações, mas existe uma - diz
S. Ex' que o Governo não deu nenhum sinal,
no seu projeto: é quanto às perdas internacionais, fator também formidável, ~alvez, da
nossa inflação. Imagine V. Ex\ nobre Senador Ney Maranhão, se conseguirmos fazer
reter, nas nossas fronteiras, aqueles doze bilhões de dólares!
Não sou economista, mas leio nos jornais,
com freq~ência, que o serviço da dívida, bem
como -seus juros, nossos comproJ!lissos- com
nossos credores internacionais orçam em doze bilhões de dólares ao ano. _Se ficassem
circulando aqui dentro, esta Nação experimentaria um grande desenvolvimento.
De modo que, quando o Presidente do
PDT, Dr. Leonel Brizola, insiste no que se
chama, genericamente, "as perdas internacionais", o Governo deveria ter apontado Um
sinal no que diz respeito ao que ele iria fazer
mais concretamente quanto às negociações
do serviço das dívidas, os juros, as perdas
internacionais, que chamamos não só o serviço da dívida, os juros, mas também a 'fiscali·
zação_ sobre os superfaturamentos, os subfaturamentos, a remessa de lucros, o pagamen·
to de royaltles, os contrab_a_ndos -enfim -;
toda essa evasão, essa sangria na jugular do
Brasil, que fica pingando e nos anemizando
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e que, creio, constitui unl. dos fatores fundamentais que vêm causando esses efeitos de
sofrimento, briga de uns cow outros e_ o Presidente procurando, de toda a forma, alinhavar, fazendo com que apertemos os cintos,
esvaziemos o estômago, reduzindo, enfim,
os salários .de todos para passarmos necessidades enormes a fim de podermos pagar nossa dívida externa, que, talvez, começasse por
outro lado, e não se precisasse passar por
este sacrifício todo, pois teríamos recursos
necessários para sair da fonie, da miséria,
das dificuldades e ter boas estradas de ferro,
de rodagem, bons meios de comunicação e
de transporte, abastecimento, educação etc,
teríamos isso tudo. Colocamos essa preocupação para ver também qual a pol{tica do
Governo em relação à evasão das nossas riquezas, riquezas- que vão saindo. E até se
diz que te fios Preocupação- enorme cOin os

ladrões de dentro do Brasil, mas ficamos em
posição de timidez com os ladrões de fora!
Então, que s6 roubem os de fora, a quem
evemos pagar mora pela "gentileza" que fazem, com o "rabo do Santanás" varrendo
-as nossas riqUeZas, por corit::i. das nossaS fi-ãnquezas e das nosssas mãos abertas demais!
O que fazer, então, com esses ladrões de fora,
que ficam roubando as nossas riquezas com
o "rabo de Satanás", repito, por todos os
limites do País?
Esta é a causa fundamental das nossas díficuldadades aqui dentro. Portanto, quando
crifica"mOs o governo, queremos que também
atente para isso, de maneira bem séria e tenaz, como está preocupado com as coisas aqui
dentro.
O Sr. Ney Maranhão EW outro aparte?

Permite-me V.

O SR. MÁRIO MAIA - Deixe-me apenas
concluir o raciocínio.
O Sr. Ney Maranhão - Eu e o Senador
Haddad vamo$ ajudá-Jº!
O SR. MÁRIO MAIA - Estamos de acordo. Por exemplo, sou um polftico que sempre
fez política na base do trabalho profissional,
subindo e descendo o rio Acre, os barrancos;
sou conhecido lá. Ag--or<f; ultimamente existe
o conceito nacional e local de que não é possível se fazer política se não se tiver omito
dinheiro; só quem tiver-muitos-dólares acumulados é que pode fazer política. Já estavam
conceituando assim, os nossos adversáriõs
que estão no Govt!rnõGO- Ãcre -políticos
como Mário Maia estão fora do páreo, não
vão ser reeleitos ·porque não têm dinheiro.
Como vão eleger-se?
~?mil

O Sr. Ney Maranhão - Graças ao Plano
Brasil Novo, V. Er.está no páreo. O dinheiro
dessas pessoas está todo guardado.

as

O SR. MÁRIO MAIA ; Dizem
más
as boas lfnguas, línguas afiadas,
o Sr. Governador do meu Estado,
por exemplo- dizem as más lfng~.~:as, repito,
porque não tenho como provar nada - acumulou substanciais recursos materiais ein d6~
lares pa~a fazer a sua campanha, para concor·
lín~uas ou
que S. Ex~,
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à i-eeleição ao

O Sr. Ney Maranhão- Desculpe-me, Sr.
Presidente.

Quanto a isso,

O SR. MÁRIO MAIA- Estamos num diá_
. logo tão salutar...
Gostaiiã: de tel-minar este raclodri.io sobre
o Plano, ao qual não apresentei nenhuma
emenda, diga-se de passagem, nem quanto
ao limite dos 50 mil da Poupança. Entendo
que o limite é pequeno, poiS o pequeno poupador, o funcionário público, o pequeno comerciante ou o vendendor de rua, deixavam
o dinheiro no banco, porque a inflação estava
muito grande, ou seja, de 3% ao dia. E deixavam lá para não ser erodido o seu dinheiro,
não porque estavam guardando para poupar
o-que sobrou, deixavam para não se desgatar.
Portanto, esse limite foi muito pequeno.-Mesmo ãsSiin, enterido que, passado um mês,
começava-se- a-ganhar em crm;:eiros, e a situa~
ção iria equilibrar-se.
Quanto às médias e pequenas empresas,
o governo está fazendo as devidas correções.
Ainda hoje estava ouvindo um técnico dando explicações de limite de quinze milhões
para as empresas e propondo que o Governo
faça as devidas correções.
Louvo, nes~a parte, os efeitos. Inclusive
fizemos referência ontem, aqui, lendo uma
notícia de O Globo, de que Prefeitos do Estado do Maranhão - Estado natal do Senador
que está-presidindo a Mesa - foram surpreendidos com depósitos públicos nas suas
contas particl:'lares.

rer comigo. Eu sou candidato
Senado Federal.

O Sr. Ney Maranhão -
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V. Ex• pode ficar despreocupação.
O SR.. MÁRIO MAIA - Veja V. Ex•, uns
disserâm que ele tinha 12 milhões de dólares;
já um adversário dele, Deputado Federal que

· lhe faz oposiçãO -veemente pelo jOrnal, disse
que não são 12, mas 48 milhões de dólares.
Eu não sei de onde um Governador poderia
acumular tal quantia.
Eu o conheço, é de origem e família humil·
des, é um engenheiro civil e, antes de ser
Prefeito de Rio Branco e Govetnãdor eleito
do Estado, S. Ex• era um funcionário da
ConStrutora Mendes Júnior.·

De modo .que não·sei como, neSS!!S poucos
anos - quatro anos de Prefeitura e quatro
de Governo - acumularia uma poupança de
12 ou 48 milhões de dólares, porque estou
há oito anos no Senado e estou devendo.
Tãlvez seja a minha incapacidade de fazer
economia, porque não tenho outras fontes
de renda. Já disse isSO u-m-a vez, -pOis deixei
de ganhar honorários médicos e passei a ga~
nhar honorários parlamentares, como os
companheiros aqui.
O Sr. Ney Maranhão - a Veja V. Ex• o
descalabro a que chegou este País.
O SR. MÁRIO MAIA - Então, reparem
bem: nesse ponto, louvo o Plano, porque ele
jogou uma rede de arrastão e pegou baleias,
tubarões, golfinhos, tainhas, sardinhas e Iam~
baris.

O Sr. Ney Maranhão- Isso, Senador Mário Maia, foi a famosa Aliança Democrática.

sr.

O
-Ney Maranhão quase todo o Brasil.

Isso ocorreu em

O SR. MÁRIO MAIA-- Também tive notícias de q:ue em meu Estado isso está acontecendo e que alguns Secretários foram proibiO Sr. Ney Maranhão- Foi isso que acon- · dos até de viajar, em virtude desse fato. De
modo qUe o Presidente, nisso aí, tem todo
teceu: lotearam o Brasil, Senador Mário
o_nos-so~~poio, todo o nosso endosso, e quereMaia.
mos ver, até o fim, a sua palavra cumprida
O SR. MÁRIO MAIA- Realmente, estade que vai ~locar os ladrões na cadeia. Se
va um caos. Era um loteamento e uma imora~
forem supieendidos essas autoridades que,
!idade completa que precisavam ter um terrealmente, tenham cometido esse peculato,
mo.
sejam colOcadas na cadeia imediatamente!
Secretárici, ail.toiidade que tiver hum mil cruO Sr. Ney Maranhão- Um bandido desses, como V. Ex• disse, já deveria estar na -zados no seu nome, e esse dinheiro for.púbti~
co, tem que ir direto para Polícia Federal
cadeia há IIJ.uito tempo.
e, de lá, para a cadeia, logo responder a inO SR. MÁRIO MAIA- Qualquer um dos
quérito na cadeia, repito, como os pobres
postulantes a Presidente da República, creio,
colonos que foram presos outro dia.
tomaria providências de austeridade e de seFiz aqui Cinco -discursos sobre os colonos
riedade, como as que o Presidente Collor está
de Sena Madureira que foram protestar a restomando.
peito dos seus financiamentos de terra, no
Procera, e foram detidos, porque· houve uma
O Sr. Ney Maranhão E V. Ex• está
depredaçâo; passaram mais de 60 dias presos
vendo o resultado.
e estão respondendo a inquérito, agora solO SR. MÁRIO MAIA - Sua Excelência,
tos, depoiS- de muito interCedermos.
neste particular, apesar' das divergências- que
Veja bem: nisso, estamos de inteiro acordo
temos ...
e esperando que haja conseqüência objetiva,
lógica e imediata.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- Pediria ·ao nobre orador não permitisSe
O Sr. Ney Maranhão -- Permite~me V.
o diálogo. Nobre Senador Ney Maranhão,
Ex• mais uma aparte? Serei rápido.
V. EX'- deve pedir o aparte; V. Ex', velho
O SR. MÁRIO MAIA - Com a palavra
Parlamentar, sabe que o diálogo não é perV. Ex•
mitido.

O SR. MÁRIO MAIA- A que V. Ex•,
ontem, fez referência tio seu discurso.

O Sr. Ney Maranhão - Senador Mário
Maia, eslamos de pleno acordo. Tudo que
V. Ex~ acabou_de dizer é exatamente a realidade! Estávamos como no reino daquela novela- O Reino de Avilan! E agora, é possível haver tranqüilidade nas próximas eleições
de 3 de outubro. b um grande benefício que
o Plano Brasil Novo está fazendo. V. Ex'
já pensou - conforme acabou de afirmar·
- o Governador do seu Estado e, em outras
áreas, essa gente _que estava com o dinheiro
amealhado para comprar voto, para corromper e, agoi"a, ficarem com-esse dinheiro guardado__ajudando o Governo e ainda com possibilidade de irem para a cadeia, aqueles que
forem pegos? Só isso é uma tranqüilídade
para renova-ção do_ Congresso Nacional; foi
um grande benefício. Agora, V. Ex• sabé_que,
sobre esse problema da dívida externa, tínhamos, primeiro, de começar a arrum-ar a cãsa,
pois na hora em ela que estiver organizada
-e os banqueiros, essa gente para quem devemos lá fora, ver que o Governo está com
seriedade de organizar, primeiro, dentro de
casa, e· depois, negociar, só com isso ficaremos com uma vantagem muito grande, pode·
acreditar V. EX'; o que o Presidentre falou,
de que não iria, de maneira alguma, negociar,
a fim de canalizar dólares para fora do País,
contra o desenvolvimento nacional, pode fi~
car certo V. Ex~, quando Sua Excelência estabeleceu o teto de 5 milhões de dólares foi
porque a coisa deve ficar por al E tenho
certeza, nobre Senador, que esses banqueiros
que já ganharam demais, estão corri a "burra"
cheia, mas viram que podiam perder o resto
de uma vez, vendo que este País está entrando nos trilhos da moralidade administrativa,
da responsabilidade das coisas públicas; te~
nho certeza absoluta que eles vão submeterse, vão colaborar com o Brasil. É muito Simples, nobre Senador; vou dar um exemplo:
caso a pessoa seja um comerciante _e deva
a um Banco, mas a familia, tem dois ou três
carros, passeia na Europa e as empresas continuam sem uma administração correta, o .
·banco não vai querer emprestar dinheiro a
esse comerciante; no mínimo, vai querer executá-lo para pegar alguma coisa. Mas se vende os carros, fica com.a_ firma orga-nizada
e com economia, tenho certeza absoluta que
é resultado da situação atual do País. O País
ia todo dia' toda semana, todo mês se reunir
com banqueiros internacionais; prometia .
uma coisa, firniava Carta de Intenção-, toda
enrolada, porque sabia que a "casa da mãe
Joana" estava pronta aqui, ninguém se entendia! Então, o resultado foi esse, até agora.
Mas tenho certeza_que V. Ex', como eu, como
o Congresso Nacional e o povo brasileirg,
confiamos neste Presidente, porque é dife-.
rente Permita-me, peço desculpas, mas o
maior_ arrependimento que eu tive na vida,
foi vOtar naquela chapa Ja:n-Jan - Jânio e
Jango responsáveis por tudo que aconteceu
-neste País, até hoje. O homem que está na
Presidência da República tem uma difeiença
de Jânio Quadros: têm coragem pessoal e
coragem cívica. E este País, conosco, vai en. trar nos trilhos e sc;:rá e será sério, e nflo
L
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romo aquele a que Charles de Gaune se refe~
riu citando as. palavras de um Embaixador
- que o Brasil não é um País sério. Vai

O SR~ MÁRIO MAIA -
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O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Coroo Líder, pronuncia o seguinte discurso.)Sr. 'Presidente, Srs. Senadores, discute-se
muitO se se deve ou não aumentar o saque
ser, agora, um País respeitado, preferindo Mesa.
da caderneta de poupança, se se deve ou não
ser o último do Primeiro Mundo, do que o
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
primeiro do Terceiro. Era ·a que tinha a dizer
estudar uma prorrogação do prazo, discutem·
-V. Ex~ já extrapolou o tempo, nobre Sena·
.se coisas menores e, no entanto, há um enioa V. Ex•
dor. Eu gostaria de ouvi-lo o dia todo, mas
que que não tem sido feito e que é preciso
temos
um
Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
·que fique bem claro.
- O tempo de V. Er está esgotado, nobre
O SR-:-MÁRIO MAIA - Concluo as miColoca-se essa medida relacionada com o
Senador. Peço a V. EX" conclua e não permita nhas considerações, Sr. Presidente, fazendo enxugamento de 115 bilhões de dóalres na
votos para que o Governo as Ouça e as acolha
mais apartes.
e.c;onômia. U os dizem que é confisco - na
como cooperação ·de uma Oposição séria e
realidade, pode ser assim entendido. Mas,
O SR. MÁRIO MAIA -Muito obrigado. construtiva para o bem do Brasil. (Muito
outros dizem que não há confisco, porque
Sr. Presidente, pela advertência, e nobre Sebem!)
. será devolvido. Outros dizem que não é emnador Ney Maranhão, pelo aparte. É por isso
DOCUMENTO AQUE SE REFERE préstimo compulsório, porque não é espeque estou aqui fazendo estas críticas construcffico em determinado assunto. Mas, e..squeO SR. MÁRIO MAIA EM SEU PRO·
tivas, creio, mostrando nào os defeitos do
. cero-se que existe um dispositivo na ConstiNUNCIAMENTO:
Plano, mas os erros que estão acontecendo
tuição Federal do direito adquirido.
na velocidade com que se quer implantá-lo,
INTERBRÁS FECHA
Quando abro -uma conta nÜm banco, quane essa velocidade vem causando várias preo1
do Osenador o Edison Lobão abre a sua ca, cupações e erros. V. Ex~ falou em arrumar
DEPOIS
derneta de poupança, assinamos um contrato
a casa; se se arrumar a casa muito aceleradaDiante do secretário de Energia, Luiz Osdentro de certas regras. Num determinado
mente, ou limpar a casa de maneira multo
wal'do Norris Aranha, e com o aval político
momento, o Governo resolve que o deposiacelerada, perde--se a visão do conjunto da
tante só tem direito a retirar 50 mil cruzeiros
limpeza, os canto_s ficarão com sujeiras acu- do ministro da Infra-estrutura, Ozires Silva,
.a Interbrás, no sábado passado, fora de expe.:.__o resto fica bloqueado, para ser devolvido,
muladas, como debaixo de alguns móveis.
diente e oitO dias depois de extinta pela Meou não, daqui a 18 meses.
· Aqui estamos chamando a atenção para o
dida Provisória 151, fechou com o Iraque um
que o_correu: um Ministro entrou, passou
Essa mudança da regra só poderia vigie
coritrató
de
exportação
de
144
mil
toneladas
uma semana e saiu; a lnterbrás foi extinta de açúcar e 10 mil toneladas de carne.
a partir do momento que é editado o ato.
há dez dias, mas, faz negócios, como está
Os acordos, feitos no dia 24, por exigência Não pode, em absoluto, retroagir porque
: aqui no jornal:
existe um dispositivo constitucional do direito
do Iraque, que não dispensava a intenne"/!\. Interbrás fecha negócios depois de
adquirido. São contratos feitos entre aqueles
diação da Interbrás na troca de mercadorias
sua extinção."
pelos 200 mil-barris de petróleo que fornece
que vão aos bancos e que acreditam no sisteao Brasil, têm datas falsas, anteriores à posse
ma financeiro e f8zem as suas propostas, aceiE diz:
tam certos financiamentos ou o acesso a essàs
do presidente Fernando Collor, que decretou
O Iraque, que inspirOu a camuflágem,
aplicações.
o fim da estataL Tentou-se, com o artifício,
já for um dos maiores troféus do comér- . antender os dois governos.
Mas, Sr. Presidente, gritamos neste plenáA trapalhaqa dos contratos_ póstumos teve
cio exterior brasileiro e ãinda garante
rio, acompanhado de inúmeros outros Senaum terço das importações d"e petróleo,
lances de comédia. Chegou na portaria do
dores, de que existiam ilegalidades naquelas
pago em parte pela exportação de produhotel Méridien, em Copacabana, a missão
medidas provisórias relacionadas com crimes
tos variados.''
iraquenana que veio tratar da renovação dos
contra a economia popular-; porque a lei é
acordos
e,
na
rete.J29ãd,
soube
que
as
reservas
Então, parece que o Brasil ia pagar esse
clara, só com a lei é que poderão ser aplícados
estavam canCeladas porque feitas em nome
petróleo com manufaturados, com carne, e
as punições. A medida provisória só é lei ·
de
uma
empresa
já
então
clandestina.
Foi
tinha que fazer o negócio, mas eles só negoa partir da sua aprovação ou a partir da edição
preciso
que
a
Petrobrás,
mãe
da
lnterbrás,
ciavam com a Interbrás, que era um órgão
de uma nova medida, caso seja rejeitada,
bancasse
a
conta.
com o qual estavam acostumados a transacontinuará tendo efeitos legais, tendo que vir
O
]rã.qlle,
que
inspirou
.a
camuflagem,
já
danar. Mas a Interbrás não existe mais. Encomo mensagem ou através de um projeto
foi um i:JOs rn:aiores troféus do comércio extetão, vamos comprar a carne na Argentina,
de lei de algum senador ou deputado.
rior
brasileir()
eã.inda
garante
um
terço
das
vender o petróleo para a Argentina. Damos
Gritávamos dizendo que estávamos contra
·impOrtações
de
petróleo,
pago,
em
parte,
peum jeíto. _ _
o Plano, que queríamos anarquia fiscal do
la exportação de produtos variados. No con~
O Presidente não pode atrelar-se àquele
País, que estávamos querendo ajudar àqueles
giesSo, discute-se a exclusão da Interbrás da
país "do dar um jeito", porque isso aqui f~i
especuladores, ajudar àqueles que aumenta·
lista de estatais condenadas pela Medida n~
"dar um jeito": fizeram o contrato com assivam os preços.
151.""
naturas e datas anteriores à extinção da InterInfeliz do país que não cumpre a sua ConsDurante o discurso do Sr. Mário Maia,
brás. ~
tituição. Queremos a Constituição que fize-o Sr. Antônio Luiz Maya, Suplente de
Pergunto: é ou não necessário a existência
mos e que foi jurada pelo Presidente daRe·
Secretário, deixa a cadeira da presidênda Interbrás? Cabe ao Governo fazer uma
pública em um discurso belíssimo em que ele
cia, que ê ocupada jJelo Sr. Nelson Carrevisão e verificar se, nessa pfcssa de extindava grande valor aos Três Poderes: Judiciáneiro, Presidente.
guir várias empresas, se há ou não necessirio, Executivo e Legislativo e, no entanto,
Durante o discurso do Sr. Mário Maia,
dade de incluir a lnterbrás. Neste primeiro
medidas flagrantemente inconstitucionais são
o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa
exemplo já vimos que há necessidade da exisremetidas para esta Casa. Dizia o Presidente,
a cadeira da presidência, que é ocupada
tência da Interbrás para fazer esse negócio.
àquela época, que não admitiria se mexesse
pelo Sr. Alexandre Costa, 21 Vice-PreEntão, que o Governo volte atrás na decino elenco de medidas, pois o Presidente é
sidente
são de extinguir a lnterbrás, com o argumeno imperador e a sua palavra é que tem valiO Sr. Jamil Haddad- Peço a palvra como
to de que é um órgão necessário às negociadade.
Líder, de acordo como o Regimento.
ções de troca de petróelo e compras lá fora.
É preciso, Sr. Presidente, e até entendo,
pois é um jovem, ainda afoito, com um prepaO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
O Sr. Ney Maranhão - Permffa~iiie· V.
ro físico excepcional, pratica vários esport.es,
-Concedo a palavra a V. Ex~
Ex~?
Nobre Senador

Ney Maranh.ão, lamento, mas não posso conceder apartes, porque já fui advertido pela

gi~8Ã ffTINÇÃO
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tem uma grande atividade física. A esses ar·
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex"
roubos de querer decidir tudo, achando que
um -aparte?
é o dono da verdade, que po-de resolver tudo
sem a ajuda de ninguém, mas é necessário
O SR. JAMIL HADDAD - Não se pode
que se lembre de que existem regras imutá- . brincar com medidas sérias. Este é um proveis dentro do processo constitucional e Sua blema seriíssimo que estamos enfrentando.
Excelência foi eleito dentro do que preceitua
Ninguém aqui quer "inflação.
a Constituição. Foi eleito numa eleição deFala-se que a inflação veio a zero e que
mocrática, que só não foi totalmente demo·
os salários serão congelados agora. No entancrática em razão do abuso do poder econó- to, estamos vendo lista de aumento de preços
mico.
de produtos. Ol!er dizer, congelam-se os salários e se permite o aumento de preços.
O Sr. Ney Maranhão- Permite~me V. Ex~
Honestamente, dentro do meu raciocínio,
um aparte?
estou acostumado a fazer prognósticos como
médico.
O SR. JAMIL HADDAD - Mas quanto
'tluanto ao prognósticO do Plano Collor,
ao restante - aqui rendo minhas homenapor mais que eu queira achar que vai dar
gens ao Presidente José Sarney- nunca houcerto, tenho preocupações muito grandes.
ve uma eleição tão livre neste País quanto
Estive no seu Estado, como disse, anteonesta última eleição.
tem, quando ingressou nosso Partido, para
Sua Excelência foi eleito. E_35 milhões de
grande felicidade nossa, o Governador Miguel
brasileiros deram o voto a Sua excelência; _Arraes. Soub_e de um ~etalhe que V. Ex~
e um dos fatores que o levou à vitória já deve saber, ext~emamente preoct.iPailte.
e aí, Senador Ney Maranhão, refuto o aparte
Q_ jornal local, da televisão, declarava que
que V. Ex' deu ao Senador Mário Maia,
cerca de 100 mil cortadore,s de cana estavam
quando disse, que o Presidente está cumprinameaçados de desemprego em razão, primeido o projeto de campanha, não está! - a
ro, da entressafra e, segundo, pela falta de
arma que usou contra a candidatura da Frente
capital de gii"o das empresas. Cem mil cortaBrasil Popular era a de que, se Lula fosse
dores de cana só no Estado de Pernambuco]
eleito, confiscaria as cadernetas de poupaSe isso não é recessão, se isso não é 'desemnaça ...
prego, se isso não pode gerar uma grande
crise social, não sei O qUe é, então, o desemO Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. EX'
prego, o que é crise social, não entendo mais
um aparte?
nada em termos de análise.
OSR.JAMILHADDAD- ••. e, no entanO Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex•
to, quem confiscou foi Sua Excelência. A população acreditou em sua palavra e, no entanum !"-Parte?
to, está com suas cadernetas confiscadas. TeO SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. EX'
nha o nome que queiram dar, mas o dinheiro
com toda a satisfação.
não pode ser retirado. Então_, aquele dinheiro
está confiscado.
O Sr. Ney Maranhão - Senador Jamil
Haddad, V. Ex' é_urri Senã.dor que neste SeO Sr. Ney Maranhão - Permite-me um
nado só trata de assuntos sérios, assuntos que
aparte?
_a na_ção inteira oUve com cuidado e com atenO SR: JAMIL HADDAD - Dízia-ine o
ção-. V. Ex• pelo seu passado, pelas lutas que
Senador Alexandre Costa, que ora preside
sempre teve em defesa das classes trabalhaa sessão, e vi isso também: "Eu tinha dinheiro
doras, das classes mais humildes, enfim, de
na conta-ouro do Banco do Brasil- uns pet9do o segmento de~ta Nação, V. Ex• tem
quenos trocados, 270 mil cruzados novo·s.
o respeito deste Senado, tem o respeito do
Quando cheguei lá ontem, eu estava com um
povo brasileiro e do povo que, principalmendébito de 15 mil cruzeiros, tendo 270 na conte, V. Ex• tão bem representa V. Ex•, no
ta. Isto porque os 270 haviam sido extornados
Estado de Pernambuco nós fomos eleitos pela
e havia entrado um cheque meu de 15 rilil.
Frente Popular, e sabe também que tenho
Então, estou devendo ao Banco. Este é um
um grande respeito ao Governador Miguel
exemplo. Imaginem V. Ex•s. o que está aconArraes. O que V. Ex' acaba de citar, em
tecendo na rede bancária nacionalmente! Esprimeiro lugar, quanto à caderneta de pou·
tá todo mundo em débito, tendo dinheiro
pança, como acabei de dizer ao nobre Senano banco! Então, estou devendo 15 mil cru- Dor Mário Maia, o segredo foi a alma deste
zeiros, tendo 270 mil no Banco, que foram
plano. Ninguém sabia- e V. Ex~ vai concorextornados. Se eu solicitar 20%, de acordo
dar - foram pegos de surpresa os "tuba·
com as regras do jogo, desses 270 mil cruzarões", aqueles, como acabou de dizer o nobre
dos novos, terei 54 cruzeiros. Então, eu tenho
Senador Mário Maia no seu Estado, aqueles
saldo!
que estavam com dinheiro guardado, amealhad(), preparado para camapnha e tantos ouIsso é para mostrar que, narealidade, o
tráS; Oão para campanha, mas para outras
GOVerno tii:tha um plãno: "Vou botar esse
coisas. Isso tudo está preso. Logicamente,
plano em ação e depois vamos acertando".
riobre Senador, se este plano vazasse, quem
Como diz Sua Excelência, ''estamos com a
iria ser pegO Seria o pequeno, não o grandão.
mão na torneira". Mas, se abrir demais, inunda e pode enferrujar; e, na hora em que qui- O que quero dizer é o -seguinte: a caderneta
de poupança onde hoje o limite de disponiser botar água, a torneira não abre.

. Março de 1990 .

bilidade é de 50 mil cruzeiros, isto, Seriãdor;
porque 90% do pequeno poupador só têm
isso mesmo. Fique certo que, dentro de pau·
co tempo, de acordo com o desenvolvimento
deste plano, a torneira v::ii abrindo um pouquinho para facilitar a quem? O pouPador
da classe média que tem 300, 400 ou 500 mil
cruzados. Esse não é explorador, não é o
homem que vive na ciranda financeira, não
é o homem do boato de fim de_ semana que
levantava o dólar 10, 15, 20%, que ganhava
o dinheiro, vendia fábricas, vendia os negócios para ficar à tripa-forra, passeando por
·aí,-tOâos os dias, com juros de 3% ao dia,
às custas do povo brasilein~- Quero dizer a
V. Ex' que, no Estado de Pernambuco, disse
ao Presidente Fernando Collor de MeHo isto aconteceu comigo, Sr. Presidente, na semana passada, quando fui recebido como Líder do Partido de Sua Excelência aqui no
Senado- mas disse a Sua Excelência e posso
falar a V. Ex~ e a todo o Senado que fui
o primeiro Senador que o apoiou, mas posso
romper com -o Presidente Fernando Collor
de Mello amanhã, se eu sentir que Excelência
vá tomar uma p<:Jsição contra o povo brasileiro, contra o povo do Nordeste. V.~ sabe
que eu sou um homem que não 'tenho "papa
na língua" e não tenho arrodeio. Sofri, fui
cassado, fui até para a cadeia- V. E~ esteve
~tê _lá no Palácio da Cultura, lá que, hoje,
é o O..piberibe Palace - passei 8 meses lá
dentro. Esse homem está com boa jntenção,
nobre Senador. Pode V. E~ ficar certO de
que os defeitos que o plano tem, Sua Excelência será o primeiro a reconhecer, como
reconheceu nas outras duas medidas. Falei
oom 6 Presidente na semana retrasada, quando havia um problema com 500 mil trabalhadores no Nordeste -todos os Siiidicatos de
Plantadores de Cana tinham o dinheiro, mas
não podiam retirá-lo, porque somente podiam fazê-lo as pessoas físicas e não jurídicas.
Sua Excelência, na hora, ligou para a Ministra Zélia Cardoso de Mello e eu fui com o
Líder do Governo na Câmara, o Sr. Deputado Renan Calheiros e foi -imediatamente
resolvido esse problema. V. Ex~ .• agora mesmo, pode ver a linha de crédito que está sendo
dada para os micras,- médios e os grandes
empresários, com juros lá embaixo. Nobre
Senador - V. Ex' tem razão> V. Ex• é um
Senador de oposição e nós precisamos de uma
oposição construtiva como a de V. Ex:' e a
âo Senador Mário Maia. Precisamos, sim,
desSe tipo de oposição, mas não de uma oposição sem quartel, radical. V. E~ .• como o
Senador Mário Maia, pensam no bem doBrasil e eu respeito V. Ex• neste sentido. Quanto
~o problema dos 100 mil trabalhadores, qué
V. Ex~ acabou de citar, eu, desta tribuna,
defendi o ·voveril3.dor Miguel Arraes·~-páY.
que lá nós temo~ o Programa "Chapéu de
Palha" onde. neste interregno, de três ou
quatro meses, em que os trabalhadores ficam
sem_ trabalho, o Governador conseguiu que
a maioria das usinas doassem 100 hectares
de terra e o GovernO do Estado paga um
salário para fazer limpezas de estradas, obras
naqueles municípios e os trabalhadores rurais
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continuam ganhando esse saláiío para nãO
morrer de fome. Entendo que isso, Senador,
deve ser um exemplo para todo o Brasil. Que~
ro falar sobre o Plano de Abastecimento de
Pernambuco, por onde passam hoje 800 mil
trabalhadores no sacolão do povo de Pernam-

buco. Trouxe esse plano para o Presidente
. e disse .:~:o governador: "Governador ~rraes,
eu preclSO que V. Ex~ me ajude c me dê
o Plano de Abastecimento de Pernambuco,
para que eu possa levar ao Presidente. Esse

plano será executado neste País, não será
mais o saco ião do povo de Pernambuco' mas
o sacolão nacional. Está provado, Senador,

velho, quer fazer a permuta _dO carro, quer
melhorar seu apartamento. E uma ascensão
desejada pela classe média. Nada poderá ser
feito neste momento, suas poupanças - e
não especulações - estão bloqueadas durante 18 meses.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-:-Nobre Líder, o tempo de V. E~ já extrapolou, não permita mais apartes porque V. Ex•
~tá preju~~~ndo justamente .o aparteante,
que será o próximo orador.
·

O SR. JAMIL HADDAD- Quero apenas
fazer mais um enfoque. Vi uma--iinagem ria
.estamos acabando co.rn-es·sa Cabal, que era' televisão em que lideranças empresariais que
uma fonte de corrupção, estamos acabando
foram dç__ônibus., do SESI, ao Patru:io, segun·
com a CFP, com a Seaí, com essa gente-todri. do li nos jornais, em que o Presidente, em
que, quanto mais se desorganizava, mais rou- posição de sentido, ouvia o nosso Colega Albava. Fui Presidente da Cobal eln cinco Estabano Franco falando e em seguida declarava:
dos do Nordeste, por isso conheço muito bem· "Eu disse ao meu irmão que se viraSse- para
os homens de bem, que querem ver um plano arranjar o dinheiro para pagar os empregasério- para eSte País. E os bandidos? Conhe- dos". Quem vai ser prejudicada será a classe
ço-os todos! E eu disse ao Governador .Mitrabalhadora, porque, "vocês façam acordo,
guel Arraes; "Tenho certeza de que, se Luiz
paguem em duas ou três vezes ... " Agora;
Inácio foSse o_ Presidente do Brasil. V. Ex' o trabalhador tem os seus compromissos, cocolocaria esse plano em marcha! V. Ex• é
mo é que ele vai pagar a conta de luz, as
um líder, é um homem que todo o País respeicontas do armazém e seus compromissos? E!:;ta, assim como eu." Sou o Líder do Governo
se problema que os descamisados, os pés desaqui, mas o retrato de S. Ex~ está no meu
calços estão liberados nesse momento, porGabinete, porque eu o respeito muito. É ~m
que não têm dinheiro na caderneta de poupança, isso é uma falácia, p<?rque o desemhomem da oposição, mas do diálogo! _t um
homem que, inctusive, V. Ex• sabe, veio à
prego na __construção civil, que hoje é uma
brutalidade, quem está lá são os pés descalposse do Presidente da República. Então,
quero dizer que esse plano, que seria execuços, os descamisados, são os primeiros a sotado pelo Luiz Inácio, será exo;cutado pelo
frer, são esses justame_!!_t~: Até um grande
amigo meu disse-me assim: "Não, ele está
Governo Collor, é o plano do saco lão naciofalando que quem vai sofrer são os pés descalnall Era o que tinha a dizer a V. Ex• e peço
desculpas pelo meu aparte ter sido tão longo!
ços, mas são aqueles que estão lá na praia,
em Copacabana, tomando seu banho de mar
e estão descalços, lá, na beira l;)'água etc.".
O SR. JAMIL HADDAD --Nobre Senador
Quer dizer, a coisa chega a raias até jorosas, é
Ney Maranhão, sei que V. Ex• é uma pessoa
um humor negro. Então, quero dizer a V. Ex",
séria, honesta, respeitada pelo seu passado,
Senador Ney_Marao_hão, Y._U_sabe a estima
pelo seu presente político, V. Ex• temo direie a admiração que tenho por V. Ex•,
to de acreditar- e acho válido -nesse novo
Governo. Mas, democracia tem dois compo- potque acho justo, o Governo tem i[ue governentes para ser democracia. Numa democra- nista aqui, que tentou, sem eu poder entencia não existe unanimidade; existe o Governo der, blog~ear um requeJ?mento da minha aue existe oposição. Sou opOsição, porque vejo toria, para que aqui viesse a Ministra da Ecocoisas que não admito dentro da minha visão nomia, como se fosse coisa noV~i na vida do
política. Quando digo que Sua Excelência o Senado convocar-se um ministro p3ra vir aqui
Presidente da República induziu a população prestar esclarecimento.
E, para preservar, quando apresentei o
a aumentar seus depósitos na caderneta de
projeto ontem, considerando as cadernetas
poupança, quando declarou que nós, da cande poupança intocáveis, é claro, daqui para
didatura·da Frente Brasil Popular, é que iríaa frente, é para que volte a haver confiança
mos confiscá-la ... Sua Excelência armou um
da população nos mecanismos de aplicação
programa com Ferreira Neto, que só passa
financeira. E digo, porque vi aqui neste Senaem São Paulo, em cadeia' nacional, no qual
do, no dia do pagamento dos funcionários,
enfatizou violentamente o fato; no segundo
os funcioDãiíOS Saírem com sácolas cheias de
debate, colocou taxativamente isto perante
dinheiro.
toda a população brasileira. Então, Sua Excelência, até por uma questão ética, deveria
O Sr. Ney Maranhão- Mas está voltando
para a poupança, Senador.
congelar. sim, todos os grandes depósitos cm
cadernetas de poupança após o seu pronun·
O SR. JAMIL HADDAD- Levaram o diciamento, mas nunca misturar especulador
abeiro para casa porque não acreditam mais
com poupador.
nas aplicações, porque não sabem se vão reA classe média tem uma visão de ascensão ceber,_ não sabem como é que vai ser. Um
perante a sociedade, assim, consegue poupar, elem-enmto da sUa equipe disse que seria deàS: vezes sé prejudica, coloca um pouquinho volvido em bónus, aí a- Ministra disse assim:
mais na caderneta, porque seu carro já está "Não, vai ser em cruzeiros".
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O Sr. Ney Maranhão - Mas a Caixa Eco·
nómica já está com 153 mil, Senador.

O SR. JAMIL HADDAD - É um time
que joga cada um para: si, não há conjunto.
Quer dizer, _pessoa~ do meS-QIO time, um diz
uma coisa, outro diz _outra. Há necess_id:ad_e_,_
nobre Senador, de haver um mínimo de identidade na equipe. Um Secretário renunciou
porque não tinha o direito de indicar uin seu
auxiliar, e era um homem de confiança da
Ministra Zéiiã: Cardoso.
Então, o que quero, o que o Brasil quer
é, na realidade, um País diferente. Não queremos que continue o que havia no passado .
Agora, quero saber quando se fala que vai
acabar o BNCC, o dinheiro já acabou pela
medida provisória, o dinheiro dos funcionários, dos cooperativados está bloqueado, eles
não podem mexer naquele dinheiro, e, no
entanto pergunto se vão ser apurados os res·
ponsáveis pelo empréstimo; a Capemi pelos
bónus japoneses... :
_
-U Sr. Ney Maranhão - Pode- ficar tranqüilo, Sr. Senador, que vai ser apurado.
O SR. JAMIL HADDAD -._.-~ou será mais
urna queima de arquivo igual à do BNH, em
que todos aqueles problemas: acabou-se o
BNH, queimou-se o arquivo e nada mais
aconteceu.
Nobre Senador, o Presidente me alerta,
já passei do meu tempo.
Continuarei nesta Casa fazendo, a minha
oposição, consciente de que_ o meu Partido,.
que compôs a Frente Brasil Popular, teve
31 milhões de votos no segunto turno, nos
delegou o direito de sermos oposição ao Prd·
jeto Collor de Mello.
Sr. Presidente, eram estas as considerações
que desejva fazer, para constar dos Anais
desta Casa. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- O nobre Senador Ney Maranhão tem a
palavra pÕÍ" 20 minutos.
O SI!.. NEY MARANHÃO (PRN ~ PE.
Pronuncia o seguinte discUrso. Sem_ revisão
do oraQor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, primeiramente, congratulo-me com o Secretário de Assuntos Energéticos, Dr. Luiz
Aranha, porque ontem, juntamente com o Senador Mansueto de Lavor, levamos a S._ S'
as apreensões do Sindicato dos Trabalhadores da Chesf dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Para1ba, Pernambuco e Alagoas, Estados em que estava preparada e autoriz~da por assembléias um greve, em razãO
do nao-pagamento dos salários aos seus funcionários. Greve justa, porque deixa de pagar
os salários é um absurdo!
Há mais de seis meses estive nesta tribuna
para alertar o Governo quanto ao débito das
companhias distribuidoras de energia de tOdo
o Brasil, seções dos Estados, onde somente
as empresas da área do Nordeste deviam à
Chesf se não me engano, naquela época treze
bilhões de cruzados novos. Enquanto
que os Estados do sul, Minas Gerais São
Paulo até o Rio Grande do Sul, o débito
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para com o SiStiiiiia Eletrobrás estava acima
O SR. LOURIVAL BAPTISTA. (PFLde cento e trinta bilhões de cruzados novos.
SE. Pronuncia o seguinte discurso.),::-- Sr. PreIsso significa o quê? A paralisação do Sistema
sidente, Srs. Senadores, registro o retorno
Eletrobrás e a paralisação dos investimentos
à sua cadeira na Câmara, do Deputado Fedenesta área.
. ral Carlos Sant"' Anna, que no dia 15 de março
deixou o cargo de Ministro da Educação do
E o que está acontecendo, Sr. Presidente
e Srs. Senadores? Uma Campanbia como a Governo José Sarney.
O Deputado Carlos Sant'Anna; no último
Chesf que era um exemplo de administração,
de capacidade no desenvolvimento do Nor- Governo, teve p3pel importante, atuação
merecedora de registro positivo, pelo que
deste vem tendo seus recursos retidos pois
chegou-se ao ponto dessas companhias esta- empreendeu, primeiro como Ministro da
duais receberem energia do Sistema Eletro- Saúde e, depois, na Pasta da Educação.
Professor universi!ário que é, conduziu
brás e da Chesf repassarem essa energia às
indústrias e aos consumidores, e, no fim, re- com a sua· eqUipe técnica a elaboração de
ceberem o dinheiro desse consumo e não re- quatro dOcumentos relativos ao quadro edupassarem ao Sistema Eletrobrás e à Chesf; cacional do País: Política Nacional de Educapassarem a desviar esses recursos - porque ção, Realizações do Ministério da Educação,
temos certeza que uma parte grande desse Informações do MEC à Elaboração da Men- ·
dinheiro foi desviada para obras nos Estados. sagem Presídepciat e Anteprojeto de Lei de
A que nível chegou o grau de desmoralização Diretrizes Bases da Educação Nacional.
As diretríz6s que nortearam 3. aÇ"ão -do Mie irresponsabilidade pela coisa pública?
nistério da Educação no seu período estão
Sabem o que aconteceu, Sr. Presidente e classificadas em dols grupos: a-. áreas institu·
Srs. _Senadores? Ontem, assisti ao Dr. Luiz cional e operaciona1. Ambas estão inter-relaAranha, juntamente como o~ sindicalistas, cionadas, Complementando-se aqui e ali, para
dizer que mantivera entendimento com to- o resultado final positivo.
das essas companhias- entendimento duro,
Na área institucional, detectou a necessientendimento para que eles devolvessem dade premente de impulsionar o desenvolaquilo que não era deles; era do povo, e esta- vimento de mecanismos de avaliação do sisteva prejudicando, tremendamente o desenvol- ma educacional e de suas instituições, para
vimento energértico do País, principalmente
que a elaboração do Plano Nacional de Edu"
para o· Nordeste, porque sem a energia no caçã.o seja factível e a form.ulação de políticas
Nordeste não temos irrigação, se não tenios públicas se façam à base de informações seguirrigação, não temos emprego,-não temos de- ras e confiáveis.
senvolvimento. E o setorestava sujeito a uma
Cuidou, também, do aprimoramento fungreve por falta de pagamento de salários.
cional da administração educacional, como
O recado dele foi duro, foi curto e grosso: um imperativo inadiável, dada a complexíou essas companhias sentam-se à mesa e regu- dade do sistema educacional brasileiro e as
larizam seus débitos, dentro daquilo que seja exigências da socie_dade por melhor educa·
viável ou o Governo simplesmente irá intervir ção.
Promoveu a circulação dos conhecimentos
nessas companhias estaduais, seja ela qual
e das experiências entre nações amigas, refor·
for.
çando o compromisso universal com a educa·
Qual foí o resultado, Sr: Presidente; Srs. ção como fator de desenvolvimento integrado
Senadores? Uma boa parte dessas compa- e bem-estar social e de paz entre os povos.
nhias no Nordeste sentou-se à mesa de nego- O Ministério da Éduc_~ção participo"'" de
ciações e o "dinheiro" apareceu. Com isso, eventos internacionais relevantes, transmievitou-se qUe segunda-feira os Operários e tindo eXpúiêricías, absorverido outras.
funcionários da Chesf entrassem em greve.
Foi dada ênfase à discussão, análise e ava·Isso signifiCa: dizer que o Governo está en- liação __da _educação como um todo, no motrando com seriedade e exige seriedade tam- mento em que mudanças na legislação, a parl;lém daqueles governadores, daqueles prefei- tir da nova Constituição, determinam seu or"
tos, enfim, de todo o arcabouço da adminis- denamento.
tração pública brasileira.
Ressalte"se a transformação do Conselho
Portanto, juntamente com o Senador Man- Federal de Educação em Conselho Nacional
sueto de Lavor, congratulo-me com o Secre- da Educação, para adequá-to à organização
tário de Assuntos Energéticos, Dr. Luiz Ara- dos sistemas de ensino, prescrita na nova Lei
nha, e mostro que o operariado brasileiro
Básica de Educação Brasileira, recebendo
hoje está consciente e não mais aceita greves nova_ competência e. nova com.posição.
Na -área operacional, destaco, durante a
polítiCas; aceita greves que justifiquem aquilO
a que eles têm direito.
gestão do Deputado Carlos Sant' Anna como
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eni a: infor- Ministro- da Educação, a atenção com o ensimação que desejava trazer ao Senado Fede- no fundamental de qualidade, mecanismo inral, nesta sessão, como um exemplo de matu" s.ubstituJvel de democratizçaão do saber e da
ridade dos trabalhadores do Nordeste e do eliminação do analfabetismo.
Brasil. (Muito beml)
Quanto ao ensino médio profissionalizante. tratou de dotá-lo de condições capazes
O SR. Pll.ESIDENTJ;: (Alexandre Çosta) de torná~ lo adequado ao dinamismo do siste- Concedo a palavra ao nobre Senador Lou- ma produtivo que, por incorporai' ·as cons~~val Baptista.
tantes avanços tecnológicos, demanda técni-
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cos bem qualificados, para funções cada ve~
mais. complexas.
.
.
Preocupou·se o Ministro Carlos Sant'AS---nna com a necessidade de se estabelecer como critério básico para expansão do ensino
. superior a capacidade de a instituíçáo ofere-cer serviços educacioriais- de alta qualidade,
reclaniada por toda a sociedade.
Teve em conta como indispensável a cria"
ção de um clima institucional favorável ao
surgimento de inovações capazes de anular
os-efeitos da burocracia perversa e de impulsionar soluções para os grandes desafios ·da
educação brasileira.
A administração do Ministro Carlos
Sant'Anna permitiu a implantçaão e a implementação de alguns programas que caracterizam inovação no campo educacionaL Menciono alguns: o Proenco, Progra'ma de Empreendimentos Conjuntos para a Expansão
dà Educação T"ecnológlCa; 0-Fiped. Progra~a
de Formação Interdisciplinar para Pesquisas e Desenvolvimento; o Proninfe, Programa Nacional de Informática Educativa; o ensino à distância; o Pedagogium, para preservar os_ documentos existentes na biblioteca·
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais; no campo da educação física
e desportos, a Lei de Bases e Diretiízes:do
Desporto, a Lei de Benefícios Fiscaís para
o Esporte, a reformulação da filosofia dos
Jogos_ Escotar~s Brasileir9s_. No campq iJa
educação e saúde, deteve-se o Ministério da
Educação em minuciosos estudos visando à
articulação entre os projetas educacion-ais e·
o setor de saúde, ora em processo de reestrutüraÇão no País.
Sr. Presidente, Srs .. Senadores, riluito poderia falar a respeito da profícua administração do Deputado Carlos Sant'Anna como
Ministro do Governo José Sarriey. Mas um
particular registro desejo fazer. foi ele quem,
como Ministro da Saúde, deu todo apoio à
instalação do Grupo Assessor do ministério
para o combate ao tabagismo, luta que venho
desenvolvendo há muitos anos de minha vida
pública, com o objetivo de demonstrar à sociedade brasileira, especialmente aos jovens,
os malefícios que o_ fumo traz para a vida
b.umana.
Para finalizar, é de justiça registrar que
o Ministro Carlos Sant'Anna sempre foi sensível aos pleitos que lhe foram encaminhados
como reivindicação jllsta çlo povo do Estado
de Sergipe, que lhe é, por isto mesmo, para
sempre agradecido.
Ao Deputado Carlos Sant'Anna, homem
d~ reconhecido_ esp{rito público, os meus
agradecimentos. E que Deus co"ntinue a_ con-duzi·lo nas ações que ce_rt~mente empreen·
derá nos últimos meses deste mandato que
tem na Câmara dos Deputados, sempre defendendo os pleitos e anseios do povo da Bahia. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- Esgotou"se hoje o prazo previsto no art.
91, § 4~do Regimento Interno, sem que tenha.
sido interposto recui'so-n:ó-sentido de inclusão
em Ordem do Dia, das seguintes matérias;_
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Projeto de Lei do Senado ri'·- 223, de

1989, de autoria do Senador Teotonio Vilela

Filho, que dispõe sobre a inclusão das creches
e estabelecimentos similares no Prograinã
Educacional Brasileiro; e
-Projeto de Lei do Senado n" 229, de
1989, de autoria do Senador Louremberg Nunes Rocha, que dá nova Redação ao art. 125
da Lei n~ 5.108, de 21 de setembro de 1966
(Código Nacional de Trânsito).
As matérias foram apreciadas conclusivamente pela Comissão de Educação. Tendo
sido aprovadas, vão à Câmara dos Deputa·
dos.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Na presente sessão terminoU o prazo para
apresentaç-ão de emendas ao Projeto de Lei
da Câmara n' 52, de 1989 (n" 7.819/86, na
casa de origem), de iniciatiVa do Presideine
da República, que autoriza a doação ao Centro dos Estudantes de Santos, com sede em
Santos, Estado de São Paulo, dos direitos
e obrigações relativos ao Imóvel que menciona.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será inclufda em Ordem do Dia·,oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- A Presidência lembra aos Srs. Senadores
que o Congresso Nacional está convocado
para uma sessão conjunta a realizar-se segunda-feira próxima, dia 2 de ãbril, às 14 horas
e 30_minutos, no Plenário da Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessdo às 11 horas e 20
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PE·
LO SR. JOÃO MENEZES NA SES·
SÃO DE 27·3·90 É QUE, ENTREGUE
A REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Mikhail Gorbachev declarou em seu livro Perestroika:

""Concluímos que medidas tímidas não
funcionam e q-ue precisamos atuar Com
firmeza e energia em uma frente ampla,
não fraquejando diante da necessidade
de tomar medidas corajosas e imprescindíveis."
- Este foi um princípio-·defendido por Mikhail Gorbachev em seu livro Perestroika. Foi
este homem quem reformou, quem alterou
completamente a vida da União Soviéfic:ã"e;certamente, também com sua teoria está influindo na transformação do mundo.
Ao iniciar este discurso, quero declarar que
na primeira conversa que mantive com o Senhor Presidente Fernando Collor de Mello,
em companhia do Senador João Lyra, dectareí que Sua Excelência encontraria dois fatore~ para ?S quais teria que dedicar maior aten-
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mentira. O_povo e._<;taya _vivendo_essamentira
Ção: um era o Orçamento da União e o outro,
a COnStituição._ O OrÇ_amento da União porcomo se estivesse usando o ópio, sem sentir,
q~e é um orçainen-to de "mangas curtas",
o que a inflação traz e se faz acomp~!lhar.
porque se pensava no Presidente José Sarney
Mas ninguém via, por outro lado, a miséria
e se encurtava tpdo. O orçamento diminuía
crescente, o problema social agudo que se
todas as verbas. Agora, para consertar, o Orencontrava em todos os pontos e que nos
çamento o Poder Executivo necessita da maaproximava até de uma convulsão social. Era
nifestação do Congresso, na maioria dos cauma forma enganosa de se apresentar uma
sos. para poder reajustar o Orçamento, e a
parte da população vivendo em uma alegre
sua vida financeira.
orgia. E da(, o que víamos era a insegurança,
insegurança em todos os Estados da Nação,
O oUtro fator'à qtié nie ·~eferi é o qUe diz
respeito à Constituição. Esta Constituição
em todos os lugares. Víamos todos os dít;~.s
que foi por nós v:otada, que está inteiramente
os assaltos, os seqüestros, os roubos, as delinerri Vígor~e que- o· Presidente da República
qüências, os pivetes_,_ as crianças abandonadas
tem, em todas as circun-stâncias-, jUrado cumnas ruas e tudo o mais. Tudo isso é o resultado
prir em todos os seus termos.
de quê? De uma estrutura económica, de uma
Esta Cóiisfihiiçâo se torrii difícil, porqUe
estrutura social, de uma estrutura financeira
fofeJ<iborada, muitas vezes,_debaixo de atroque não atendia mais aos pontos princi:PãiS
indispensáveis ao equilíbrio de qualquer napelos, incluímos nela medidas populistas, medidas maldosas para atendimento de lobbies
çãO.
_
que· se faziam-na ocaSião, cOntra: as quais proO Plano apresentado pelo Presidente Cotestamos na época, como a que dizia que
llor é audacioso, como não poderia deixar
aquelas medidas só seriam aplicadas "na forde ser. Sua Excelência sempre declarou que
ma da lei", o que quer dizer que inúmeras
só tinha uma bala no revólver para matar
dessas medidas que estão inseridas na Constia inflação, o que quer dizer que se não tomastuiÇão, dando benefícios, eitganando o povo,
se uma medida certa, violenta, aduaciosa,
não conseguiríamos chegar a reforma algusó se tomarão válidas depois que o Congresso
Nacional examiná-las e transformá-las em lei,
ma. Somente com medidas pensadas, meditransformar a execução "na forma da lei".
das que atendam realmente às necessidades
Sem a regularização dos disposiüvos:que _esdo País, poderemos chegar a um resultado
positivo. Caso contrário, ficaremos no mestáO sujeitas "na forma· da lei" não podemos
cumprir a Constituição. - mo sentido-, na mesma posição, no mesmo
Este é um fato importante, que precisamos
diapasão em que temos vivido até entã.o.
votar bem, porqife está passando, muitas ve·
O CongressO joga a sua cartada, como o
zes, despercebido. E se alega por aí que o
Presidente da República, como o Podet_: ExeCongresso, após todo esse tempo, ainda não
cutivo jógãin a sua cartada, cada um no seu
regulamentou vários itens da ConstitUiÇão.
ponto, cada um na sua posição, porque se
Talvez, 40% desta ConstituiçãO- sejam "sob
não tivermos a consciência nacional do moa fOrma da lei". Quarenta por cento dela
mento difícil que atravessamos, não sei o que
precisam ser regulamentados. E essas regulapoderá acontecer no dia de amanhã.
mentações só virão de acordo com cada fato
O Plano apresentado pelo Governo Collor
que "aparecer. Não é novidade que esta Constem duas facetas principais: uma é a parte
tituição não seja_regulamentada dentro de
administrativa a outra é aparte finanCeira.
J.!.tft ano, porgue a nosSa última Constituição
O que Sua Excelência que~ na parte adminisfoi révogãaa com a maioria dos seus dispositrativa? Quer a redução de gastos de toda
tivos não regulamentados.
ordem. Está tentando isso, está procurando
Disse. então, _ao Senhor Presidente, que
fazer, através de medidas provisórias. Aliás,
tinha vindo de Arapiraca - ou_ não sei qual es_s_as medidas, anteriormente pelo Çongreso lUgar de AlagoaS - e com audáCiã-tinha
so, pelo Senado, pela Câmara dos Deputachegado à Presidência da República, e, pordos, no Governo José S_arney, quando apre-tanto, Sua Excelência poderia, com firmeza,
sentados eram rejeitadas pelo próprio Congresso.
-enfrent_ar todos esses problemas, sobretudo
quando declara- e é ver9ade -que repreSerá que vamos viver a mesma coisa? Será
senta os seus MinistérioS:- Sua EXcdência é
que vamos repetir esse mesmo quadro, essa
o próprio Miriistro de_ todos os Ministérios.
mesma história? Será que toda vez que vieEsse fato pode fazer com que Sua Excelência
rem medidas para se conter gastos públic-os,
enfrente dificuldades que surgem a todo mopara diminuir despesas públi~s, para extinme_ntc;> .e a toda hora, antecipando-s_e ao plano
guir órgãos ineficientes, para demitir funcioque foi proposto à Nação.
ná_r_ios ociosos, pessoas que não trabalham,
O Plano elaborado _pelo Presidente Fernan- nós vamos impedir, como impedimos no Godo ~ollor tem por objetivo principal o quê?
vemo José Sarney? Será que vamos para a
O Combate à inflação. Esse é o ponto básico, - 'nti!Sinã senda? Não é possíveL Não acredito!
porque a inflação estaVa devorando _toda a
O _Congresso tem a sua grande_ responsabilidade, neste momento e nesta hora, de agir
economia brasileira; inflação causada por vários_ e diversos fatorés que faziam com que
e pensar com o sentido de atender ao bem
público, com o sentido de atender, sobrea população fosse enganada, pensando que
vivia bem, po"dendo.fazer as suas vilegiaturas,
tudo. às necessidades da Nação brasileira.
podendo usar as l;loates, os restaurantes finos
Precisamos a_gir e trabalhar dentro. de um
e tudo_o mais, podendo viajar nas suas férias,
princípio, que é o princípio do bem-estar soquando, na realidade, isso era apenas uma
cial, princípio esse que tem que ser resguar-
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dado, sempre pelas normas e'!=iste:ntes ~a
Constituiçáo, porque a ela é indispensável
a segurança de todos, assegura a plena exis·

tência do Congresso Nacional e do Poder_ Ju·
diciário e gara~te a Hberdade do povo brasi·
leiro e-também a estabilidade do Poder Executivo.

Portanto, o Congresso tem que pensar muito na sua linha de ação, para que não se
deixe levar, nesta hora difícil que atravessamos, nesta hora de perspectivas novas, por
velhos adágios, pOr velhas idéias, por velhos
velhos principias que impeçam õu procurem
impedir, de qualquer forma, o progresso da
Nação e, sobretudo, o equilíbrio das classes
sociais.
Quanto _à parte financeira, o projeto visa
ao quê? A diminuição da circulação da moeda, que era feita em grande quantidade e
com muita velocidade. Q cruzado novo não
valia mais nada. Quando se davam 10 cruza·
dos novos para um guardador de carro, ele
não aceitava mais. Por que a moeda foi desva·
lorizada? Existia uma moeda circulando in·
tensame_nte e em grande quantidade, acarre·
tando. grave desequilíbrio entre as fontes de
produção e o valor da moeda. E o que acontecia? Um consumísmo exagerado. Com esse
consumismo exagerado, as nossas fontes de
produção não tinham mais capacidade de es·
tabelecer uma relação entre custo e preço.
Este fenómeno, que aconteceu nos últimos
tempos, e continua ocorrendo, e que precisa
ser tolhido, porque, se não o for, marcha. remos para uma grande crise social. Poucos
gostam de se aprofundar nessa questão, mas
é esta a realidade brasileira. QuanãO se aprecurava comprar, por exemplo, uma passagem
de avião, não havia lugar, se se queria ir de
férias para um lugar, não havia vaga em hotel;
se se queria ir a tiln hotel ou a um restaurante_,
tinha-se que entrar na fila e esperar a vez.
O que· era isso? Era o excesso de dinheiro
em circulação. Pergunta-se: a·população estava feliz? Estava. Porém, era um pequeno grupo, que empregava todos os meios e modos
de usar esse dinheiro em grande circulação.
Mas a grande maioria da população estava
à margem, abandonada, estiolada, e sem
qualquer recurso financeiro.
Essas medidas, hoje tomadas em relação .
à moeda, atingem fortemente aquilo que chamamos de economia subterrânea ou economia clandestina.
Em nosso País, segundo a publicação Conjuntura Econômica, de 1989, cerca de 100%
da nossa economia estava dominada pelos
negócios clandestinos, pela economia subterrânea. Esta era a grande realidade. Essa economia clandestina, espalhada por todo o País,
não favoreCia o povo e· não contribuía para
os cofres públicos. Todas as pessoas que me
ouvem se lembram do que se passava nas
ru3S': ·as feiras livres, as barracas, os vende. dores ambulantes, enfim, caminhavam em todas as partes e até vendiam clandestinamente
todo tipo de mercadoria, inclusive tóxicos.
Este é o resultado de uma situação caótica
qu~ o País atravessava e somente, com medi-

da_s_fort~, seguras5:_ verdadeiras, poderemos
enfrentar todas essas dificuldades.
Essa economia clandestina não surgiu à
toa. Originou-se.do excesso da carga tributá·
ria. Talvez o Brasit seja o país em que mais
se pagoü tributOs, e isso condicionava a exis·
tência çless&_economia clandestina. Tambêrn
a má condução dos negóciOs públicos e o excesso de controle do Governo tudo isso fazia
com que o contribuinte fugisse e fosse cuidar
da sua Vida clandestinamente.
É grande o número de pessoas que, graças
a Deus ciu não, ganha a vida clandestinamente, vendendo produtos de beleza, camisas, sapatos, cintos, vendendo todo tipo de
miudezas, sem recolher impostos aos cofres
pUblicas. Então, os que demonstram essa capacidade têm vivido e sobrevivido nesse regime-Jn]1aci00á!io, onde a moeda nada vale,
onde o dinheiro circula em abundância e com
grande facilidade._
Sempre tiVemos pr~ocupação com esse
probleiiia, não é de agora. Em 1989, por.
exeinplo, api-i!seiltamos, prOjeto de lei proibindo a emissão de moeda pelo prazo de 60
dias. Já naquela época, estávamos atentos
à crise. E o que acontecia? O dinheiro nunca
faltava. As enormes despesas do Governo,
toda sorte _de despesas, porque a máquina
da Casa da Moeda funcionava a toda e lançava no mercado, todos os dias, enormes quantidades de cruzados novos para atender a essas-- necessidades, sem procurar encontrar a
fonte real desse desequilíbrio e dessa desav~~ça gue havia entre_a população brasileira .
O Plano Biasil Novo surgiu de chofre, parecido, até, com um terremot.o_. Por quê? Porque _o País estava em crise. É preciso uma
poSiÇ~O çlura para evitar que a sua "coluna
vertebral" seja afetada e se façaO) no Plano
retoques ·a Serem aprovadas pelo Congresso
Nacional. O Plano deve ser mantido em sua
'inteireza. O Poder Executivo não está infenSo
às pormas que o coloquem em-- boas condições. Entretanto, não devemos, com filigranas jurfdicas, enganar o povo, criar dificuldades à _sua execução. Que s_e aprove o que
é justo; que se aprove o Plano que vem,
- realmerite, promO\'er uma revolução social
que pode ter influência até- Dã América Latina, no entanto, não se queira criar dificuldades para essa ou aquela medida. Toda vez
que esse Plano cometer uma transgressão
constitucional, procuremos rejeitá-lo; toda
vez qUe vier a contribuir para o desregramento e a dificuldade soci~!Lvamo_s: procurar
emeiidã-Io. Elltretanto, quebrá-lo, influir na
sua "coluna vertebral'~, será um erro que se
cometerá e que deverá ser evitado.
Essa crise monetária que o País atravessou
não apareceu, assim, da noite para o dia,
ela teve, primeiro, uma fase de preparação,
como üm treino para que possa aparecer, e
venha produzir os seus efeitos. Depois, ela
entra na fase_ que chamamos de crack, ou
a fase cr!tica, (Jue foi o nosso caso. Por quê?
- devido, fundamentalmente à crise monetária que açarilb(!rcq_u todo o Paí~. com reflexos· de toda a ordem, chegando-se a ler nos
jornais, se ouvia no rádio e na televisão que
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o ctozado já não mais era falado, e se anunciavam vendas, aluguéis e tudo o mais, até
em dólares. Havia uma "dolarização" no
País, em conseqüência da desvalorização total da moeda brasileira, da desvalorização
total do cruzado novo que estava sendo subs!ituído pela moeda norte·alJ!ericana.
Se fizermos um exame imparcial e honesto,
com a cabeça fria, vamos chegar à conclusão
de que o nosso País estava à beira de uma
grande crise social. Isso ninguém pode negar,
disso ninguém pode fugir. A crise estava a(,
se avolumando dia a dia, e aparecendo nos
nossos fornaís. nos nossos meios de comuni·
cação. Aquela época, as tvs, as rádios e jornais reproduziam notícias negativas, o que
demonstrava o estado de instabilidade., de
insegurança, de incoerência em que vivíamos.
Há, na verdade, um grande número de indivíduos que adotam as leis e os costumes
vigentes para servirem aos seus próprios interesses egoístas e tampouco à sociedade, mas
conseguem, apesar disso, dela obter tudo _o
que é possível e também o que parece impossível, vivendo de rendas imerecidas. Era Q
que estava acontecen<:!o; ha~ia ess~ cir?nda
financeira e que ninguém mais queria trabalhar, o cidadão náo ia- mais trabalhar na produção, no comércio e na indústria, porque
montava a sua pequena indústria, seu pequeno comércio, sua minielilpresa, sua pequena
empresa tinha que pagar tanto impo-sto, tanto
tributo, tinha tanta dificuldade, tanto empecilho, que preferia aplicar o seu dinheirinho
na poupança, ou em qualquer lugar, e ia sem
nenhum trabalho, sem nenhuma produção,
viver muito bem. Esta era a realidade brasi·
leira. E, agora, estamos diante de um plano
que precisa ser aprovado pelo Congresso e,
que terá a responsabilidade não s6 da manutenção do Plano, mas também a função fiscalizadora em todas as normas, em todas as
medidas que contiver.
São essas, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
as nossas palavras, nesta hora trepidante que
o Pais atravessa e declaramos, afinal, que
o Plano chamado "Brasil Novo" tem uma
função de equilíbrio, qual seja: depois de uma
queda inicial nos preços, o Governo injeta,
na economia, os recursos necessários para
que ela cresça sem inflação.
Isso é indispensãvel, é necessário que haja
uma queda de preços porque o povo não pode
suportar mais ir a uma drograria comprar um
remédio por vinte cruzados novos e, no dia
seguinte, pOr 50. Não pode comprar! Não
pode ir a um armatém comprar carne e tudo
o que-é-neceSsário à sua subsistência por um
preço que varia todos os dias. Quem pode
suportar isso?
Não havia uma pessoa, que não estivesse
aumentando, em dinheiro a cada dia, a sua
despesa diária.
Por outro lado, havia também, na família
brasileira, um percentual muito grande de
pessoas que iam diminuindo semanalmente,
a sua possibilidade de compra dos utensíl.i,os
necessários. à sua sobrevivência.
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A segunda parte do P.Jano é que com ·a
inflat;.1o sob controle, os salários mantêm o
seu poder de compra, dando sustentação para
a economia continuar a crescer em ritmo len-

to.
Ora, todos nós sabemos: de que adiantou
essa polftica do salário?

.

·

O cidadão ganhava cinco mil cruzados, passava a ganhar dez e uma semana depois ele
estava mais pobre do que quando ganhava
cinco. Essa é uma medida enganadora.
Precisamos valorizar o salário, dar um salário real, para que o trabalhador possa ter
as condições de se abastecer daquilo que precisa, do mínimo que necessita para a sua subsistência e pará Os fatos que o circunscrevem.
O programa de desestatização e de corte
de despesas federais é levado a ferro e fogo,

competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 1973, e tendo
em vista o disposto na Resolução n" 130, de
14 de novembro de 1980, e o que consta do
_
. processo It 001.835/90_.4,
Resolve autorizar José Pedro da Silva Viana, contratado, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, para o
emprego de Assessor Técnico, com o salário
mensal equivalente ao símbolo DAS-3, do
Gabinete do senador Maurício Corrêa, a ter
lotação e exercício na Liderança do PDT,
a partir de 1" de març_o de 1990.
Senado _Feder~! 28 d_e março <l.e 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 34, DE 1990
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Nomear o servil::lor William Servia Mendonça Dupin, Diretor Executivo do Prodasen
para exercer, sem prejufzo de suas funções
e vedada a acumulação de remuneração, o
Emprega em Comissão, Código SFDAS· 101.4, de Diretoi da Coordenação de
Informática do Centro de Informática e Pro·
cessamento de Dados do Senado Federal Prodasen.
Senado Federal, 28 de março de 1990 Senador Nelson Carneiro, Presidente.
PORTARIA
N• 3, DE 1990

O Primeiro Secretário_ do Senado Federal,
no uso das suas atrib_uições regimentais, resolve:
Designar Dario Abranches Vioüí, Assessor Legislativo, José Augusto Arcoverde de
Melo, Analista Legislativo. e José Marcos
de Freitas, Analista L~gislativo para~ sob a
presidência do primeiro, integrarem a Comissão de Inqu~rito incumbida de apurar os fatos
constantes do Processo n~ 011944/89-7.
Senado Federal, em 27 de março de 1990.
- Senador Mendes Canale, Primeiro Secre·
tário.

·eliminamos o déficit pUblico. Isso acaba com
O Presidente do Senado Federal, no uso
outro foco de inflação.
Esse é outro item imp'ortaitte- do Piano. da sua competência regimental e regulamenTodos, no Congresso, e o pUblico brasileiro,· tar, em conformidade com a delegação de
reclamavam quanto à existência de órgãos competência que lhe foi outorgada pelo Ato
públicos que não produziam, que não tinham da Comissão Diretora no 2, de 1973, e tendo
coudições de sobrevivência e, agora, quando em vista o disposto na Resolução no 130, de
se procura, como já procurou anteriormente - 14 de novembro de 1980, e o que consta do
n• 00!.835/90-4,
atender a esse reclamo, o Congresso não ~cei· processo
Resolve autorizar Assu Guimarães, con- ·
tou e rejeitou a providência. Espero que o tratado, sob o regime jurídico da ConsoliPORTARIA
fato não se repita, que o Congresso esteja dação das Leis do Trabalho e do Fundo de
N' 5, DE 1990
cioso de suas responsabilidades e veja, exami- Garantia do Tempo de Serviço, para o emO Diretor-Geral do Senado Federal, no
ne, cada caso per si, e não crie entraves para
prego de Assessor Técnico, com o salário
uso das atribuições que lhe confere o artigo
que o Brasil possa entrar numa .noVa era.
mensal equivalente ao simbolo DAS-3, do
283 do Regulamento Administrativo do Se·
Sr. Presidente, quero deixar expressa a miGabinete da Liderança do PDT, a ter lotação
nado Federal, e_ teJldO em vista o disposto
nha palavra e a minha confiança de que o
no artigo 574, parágrafo to, do mesmo Regu~
e exercfcio no Gabinete do Senador Maurício
Senhor Presidente da RepUblica tudo fará pa· · Corrêa, a partir de lu de março de 1990.
lamento, resolve:
ra levar a bom termo o Plano audacioso que
Designar Antonio Carlos Simões, Assessor
Senado Federal, 28 de inarço de 1990. Selançou, mas que, também, o Congresso sabelegislativo, Antonio Carlos Ferro Costa,
rá, com independência, com criatividade, dar nador Nelson Carneiro, Presidente.
Analista Legisl~tív9,_ e Juliano Lauro da Esos retoques necessários para que se torne a
c6ssia Nogueira, Analista Legislativo, para,
ATO DO PRESIDENTE
vida equilibrada, não só entre o Poder Execu_.
sob a presidência do primeiro, integrarem
- - N' 35, DE 1990
tivo e o Poder Legislativo, como também com
Comissão de Sindicância incumbida de apua famllia brasileira. (Muito bem!)
O Presidente do Senado Federal, no uso
rar os fatos constantes do Processo no
da sua comp-etência regimental e regulamen·
002025/90-6.
ATO DO PRESIDENTE
tar,
em
conformidade
com
a
delegação
de
N~ 32, DE 1990
Senado Federal, em 30 de março de 1990.
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
- José Passos Porto, Diretor-Geral.
O Presidente do Senado Federal, no uso da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo
da sua competência regimental e regulamen· em vista o disposto na Resolução n9 130, de
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
tar, de conformidade com a delegação de 14 de novembro de 1980, e o que consta do
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
competência que lhe foi outorgada pelo Ato Processo n~ 002.566/90-7,
25~ Reunião (extraordinária), realizada
n" 2 de 1973, e tendo em vista o que consta
_Resolve autorizar João Negromonte Filho,
em 27, 28 e 29 de novembro de 1989
do processo no 002.854/90-2,
contratado_. _sob o regime jurídico da Conso·
Às dezessete horas do dia vinte e sete de
-Resolve tornar sem efeito o Ato n~' 156, lidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
setembro de mil novecentos e oitenta e nove,
de 1989, que autorizou a contratação, sob Garantia do Tempo de Serviço, para o emna sala de reuniões da Comissão, Ala S~na·
o regime jurfdico da Consolidação das Leis prego de Assessor Técnico, com o salário
dor Alexandre Costa, presentes os Senhores
do Trabalho e do Fundo de Q_a~antia por mensal equivalente ao símbolo DAS~3, do
Senadores Mauro Benevides, Presidente,
Tempo de Serviço, do Senhor José Luciano
Gabinete da Liderança do PMB, a ter lotação
Francisco Rollemberg, Pompeu de Sousa,
Ferreira, para o emprego de Assessor Téc- e exercício na Lid_erança do PRN, a partir
Meira Filho, Odacir Soares, Maurício Cor~
nico, com o- salário mensal equivalente ao de 14 de março de 1990.
rêa, Leopoldo Peres, Ronan Tito, Mauro
vencimento de cargo DAS-3, a partir de 9 .
Senado Federal, em 28 de março de 1990.
Borges, Aureo Mello, Wilson Martins, Edide març-o· de 1989, com lotação e exercício -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
son Lobão e Lourival Baptista, reúne-se a
no Gabinete do Senador O lavo Pires.
ATO DO PRESIDENTE
Comissão do Distrito Federal. Abrindo a sesSenado Federal, 28 de março de 1990. N• 36, DE 1990
são o Senhor Presidente dispensa a leitura
Senador Nelson Carneiro - Presidente do
da
Ata anterior, que é dada como aprovada,
Senado Federal.
O P!esidente do Senado Federal, no uso
passando em seguida para o item 1 da pauta,
de
suas
atribuições
regimentais
e
de
acordo
ATO DO PRESIDENTE
relativo ao Projeto de Lei do Senado Federal,
com o que estabelece o § 2u do art. 57 do
N• 33, DE 1990
n" 314 de 1989, que "es_rirna a receita e fixa
Regulamento do Prodasen, aprovado pelo
a deSpesa do Estado do Amapá para o exer·
O Presidente do Senado Federal, no uso
Ato no 19, de 1976, da Comissão Diretora
d~ sua cori:r.petência regimental e regujamen·
cício financeiro de 1990". O Presidente con·
do Senado Federal.e suas alterações poste·
.tar. em. conformidade com a delegação de
cede a palavra ao Relator, Senador Meira
riores, resolve:

1156 Sábado 31

DIÁRIO DO CON9RESSO NACIONAL (Seção II) .

Filho que profere seu parecer favorável ao 1
Projeto por constitucional e jurídico, com as
Emendas de nl'l 1 a 4 do Relator. Após discussão, o Projeto é aprovadO por u-naniilüdade.
Prosseguindo é examinado o item 2, referente
ao Projeto de Lei -do Senado Federal nv 315,
de 1989, que "estima a receita e fixa.-a-despesa
. do Estado de Roraima para oexerC(t:iá fíriãnceiro ·cte 1990". O Relator, Senador Olavo
Pires, relata seu parecer favorável ao Pr9jeto
por constitucional e jurídico, com as Emendas n~ 1, 2 e 3 do Relator. Após discussão,
o Projeto é diScutido, votado e aprovado por
unanimidade._ Dando continuidade, examina-se o item 3, ~elatívo ao Projeto_ de Lei
do Distrito Federal, n" 57, de 1989, que "esti·
ma a receita e fixa à despesa do Dis-trito Federal, para o exercício fmanceiio de 1990", O
Senhor Presidente informa que o orçamento
foi dividido por orgãos e partes e passa a
examinar os seguintes subitcns: 3.1- Gabi· ·
nete do Governador, Procuradoria Geral e
Secretaria de Comunicação "So_ciaJ. Relator
Senador Edison Lobão. Parecer: Favorável
ao Projeto por" constitucional e jui-ídico. Conclusão: aprovado por unanimidade. 3.2 Secretaria de Planejamento. Relator Senador
Maurício Corrêa. Parecer: Favorável ao Pro·
jeto por constituêíõnal e jurídico. Conclusão:
Aprovado por unanimidade. 3.2 - Secre·
taria de Administração. Relator Senador
Mauricio Corrê a. Parecer: FavOrável ao Pro·
jeto por constitucional e jurídico. 3.4- Se·
cretaria de Fazenda e Reserva de Çontigência. Relator Senador Lourival Baptista. Pare·
cer: Favorável ao Projeto por constitucional
e jurídico e contrário às emendas apresentada. Conclusão: aprovado por unanimidade.
cação. Relator Senador Pompeu ·de Sousa.
Parecer: Favorável ao Projeto por constitu·
cional e jurídico. Conclusão: aprovado 3.6
- Secre~a de Cultura e Esporte:. ReJator
Senador Aureo Mello. Parecer: Favorável ao
Projeto por constituCional e jur(dfco·, com a
Emenda no I do Relator. Conclusão:·Apro·
vado. 3.7- -Secretaria de Saúde. Relator
Senador Francisco Rollemberg. Parecer: Fa·
vorável ao Projeto por constitucional e jurídico. Conclusão: aprovado. 3.8 -,-_Secretaria
de Desenvolvimento Social. Relator senador
Leopoldo Peres. Parecer: Favorável ao Projeto por constitucional e jurídico; Com a
emenda apresentada pelo Senador Mauro
Benevides. Conclusão: Aprovado por-unanimidade. 3.9 -Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Relator Senador MauríCio COr·
rêa. Parecer: Favorável ao Projeto-pOr COnsti·
tucional e jurídico. Conclusão: AprQVado por
unanimidade. 3.10- Secretaria de Transportes. Relator Senador Ronãldo Aragão.
Parecer: Favorável ao Projeto .pOr constitu·
cional e jurfdico e contrário às emendas apresentadas. Conclusão: Aprovado. 3.11-Secretaria de lndútria, Comércío ê TUrismo.
Relator Senador João Lobo. Parecer: Favorável ao Projeto por constitucional e_ jurídiCo.
Conclusão: Aprovado. 3.12 -Secretaria de
Trabalho. Relator Senador Márcio Lacerda.
Parecer: Favorável ao Projeto por cohstitu·
cional e jurídico. Conclusão: aprovado. 3.13

- SeáêTana de Agricultura e Produção. Relator Senador Meira Filho. Parecer: Favorável ao Projeto por constitucional e jurídico.
Conclusão: Aprovado. -3.14 Secretaria de Se~
. ,gurança Pública. Relator Senador Leopoldo
Peres. Parecer: Favorável ao Projeto por
constitucional e jurfdico_ 1 co~ aprovação parcial das Emendas- n"' 9 10, 11, 12, e 13. Conclusão: Aprovado. 3.15 Tribunal de Contas
do DF. Relator Senador Aluízio Beze_rra. Parecer: FaVorável ao Projeto por constitucional e _jurídico. Conclusão: Aprovado. 3.16
Receitã. e Texto da Lei. Relator Senador
Mae.ro Borges. Parecer: Favorável ao Projeto por constituCional--e -Jurídico,- com as
Emendas n':'61 e 2 e a do Relator 1-R. Conclus;Io: -Aprovado. 3.17- Secret~ría do Meio
·Ambiente~ Ciência e T~cnolpgia- Sematec.
Relator Senador Ronan Tito. Parecer: Favorável ao Projeto por constitucional e jurídico.
Conclusão: Aprovado. Finalizando o Senhor
Senador Mauro Benevides apresenta o Relatório-Geral com parecer favorável ao Projeto
por constitucional e jurídico com as Emendas
de n~ 1. 2, 6, 9, 10, 11, 12 e 13, as de__ n·IS
I_ a 5 da.R~Iªto_r, e contrário às demais apresentadas. Colocado em disCussão e- votação,
é o mesmo aprovado por unanimidade. O
SenhOr P.resid~mte encerra a sessão. Nada
mais haveOdo a tratar. -eu, Carlos Guilherme
Fonseca, Secretário da ComiSsão, lavro apresente Ata, que após lida e aprovada, será
·assinada pelo Senhor Presidente.
26" Reunião (extraordinária), realizada
em 28 de noveni.bro de 1989

Às dezessete horas do dia vinte e oito de
. novembro de mil novecentos e oitenta e nove,
na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, presentes_ os Senhores
Senadores Mauro Benevides, Presidente,
Francisco Rollemberg, Wilson Martins, Edison Lobão, Pompeu de Sousa, Olavo Pires,
Irapuan Costa Júnior,_ Meira_Filho, Márcio
Lacerda, Mauríci._o COri-Ca, Ronan Tito, Leopoldo Peres e João Menezes. Deixam de comparecer por motivo justificado .as Senhores
Senadores Áureo Mello, Aluizio Bezerra,
Ronaldo Aragão, Odacir Soares, João Lobo,
Lourival Baptista, José Paulo Biso!, Chagas
Rodrigues, Mauro Borges, Carlos De'Carli,
João Câstelo e Ney Maranhão. Abrindo a
sessão o Senhor Presidente dispensa a leitura
da Ata anterior que é dada como aprovada
e passa a apreciar a Mensagem n" 135, de
1989-DF, dq "Senhor Governador do Disti.ito Federal, submetendo à aprovação dO
Senado Federal, o nonle do Dr. Ronaldo
Costa COuto, para exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na vaga decorrente da aposentadoria
do Conselheiro Geraldo de O!iveira Ferraz''.
O Senador Ronan Tito _sugere que em vez
de sabatina, esta reunião seja transformada
em uma reunião de confraternização, tendo
em vista, todos os Senadores estarem cientes
da conduta idónea e da competência do Ministro Ronaldo Costa Couto. O Senhor Presidente, Mauro Benevides, informa que de
acqrdo com a Constituição e a Resolução
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157/88, não se poderia deixar de instalar esta
reunião, bem como realizar a votação. Os
Senadores Irapuan Costa Júnior, Leopoldo
Peres, Meira Filho, João Menezes, Pompeu
de Sousa, Edison Lobão, Maurício Corrêa
. e O lavo Pires, tecem elo_gios à indicaç_ão d()
Ministro Ronaldo Costa Couto. O SenadOr
Leopoldo Peres profere seu parecer favorável
à indicação e o Senhor Presidente informa
que a partir deste_ momento a reunião será
secreta para a realização da votação. Após
alguns instantes a reunião yolta a ser pública
e o Senhor Presidente informa ao MinistrO
Ronaldo Costa. Couto que fC\_apro~ada a sua
indicação e congratula-se com o indicado e
encerra a sessão. Nada mais havertdo a tratar,
eu, Carlos Guilherme Fonseca, lavro a presente Ata que após lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente._

27" Reunião, realizada
em 5 de dezembro de 198'
Às dez horas do dia cinco de dezembro
de mil novecentos e oitenta e nove, na Sala·
de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores .Senadores Mauro Benevides, Presidente, Meira
Filho, Maurício Corrê a, Mauro Borges, Aluí·
zio Bezerra e Francisco Rollemberg, reúne-se
a Comissão do Distrito Federal. O Senhor
Presidente dispensa a leitura da Ata anterior
que é dada como aprovada e convida o Senador Meira Filho para ser o Relator do (tem
1, relativo a "Audiência Pública, para que
sejam ouvidct, a Secretária de Educação do
Distrito Federal, Josephina Deusodet Baiocchi e o Presidente do Conselho de Educação
do Dístrito Federal, Senhor Gilda Wiiiadino;
referente a fatos havidos em tomo da paralisação das atividades das escolas particulares
do DF, no período de 13 a 19 de outubro,
conforme requerimento do Senador Maurício
Corrêa, aprovado por esta Comissão". O Se·
nhor Presidente convida a Professora Josephina Baiocchi para tomar assento à_ mesa
A Senhora Secretária inicia seu depoimirito,
tecerido considerações relativas às. mensalidades escolares, citando a legislação pertinente ao assunto e às medidas tomadas pelo
Conselho de Educação do DF e pelo GDF.
Faz questão de afirmar que não houve omis·
são do Govemõ do Distrito Fe"deral e sim
uma vigília permanente e um diálogo onde
nunca se transigiu. O Senhor Presidente dá
iní~io a fase de arqüições. Após perguritas
feitas pelos Senadores Mauro Benevides,
Meira Filho e Maurício Corrêa, o requisitante
(Senador Maurfcio Corrêa), se dá por satisfeito dispensando o depoimento do Sr. Gildo
Willadino. O Presidente agradece a presença
da Secretária e passa ao segundo item da pau·
ta que trata da "Audiência Pública, relativa
a cessão da Granja Modelo de Produção
GMP - 3 - Granja do Torto'', onde serão
ouvidos vários depoentes". O Presidente
convida o Senador Meira Filho para servir
novamente de Relator. Após os esclareci·
mentos prestados pelos convidados: Dr. Marlênio José Ferreira Oliveira, Secretário de
Agricultura e Produção do DF; Dr. Ariston
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Rocha DrumondAibuquerque; Diretor~Exe
cutivo da Fundação Zoobotânica do DF; Dr.
Sténio da Silva Rios, Procurador-Chefe da
Procuradoria Jurídica da FZDF; Sr. Waine
do Carmo Faria, Presidente da Associação
dos Criadores do Planalto; e argúições feitas
pelos Senadores Mauro Benevides, Maurício
Coirêa, Meira Filho e Mauro Borges, o Se, nhor Presidente adia a audiência do Sr. João
Pereira, Presidente da Associação Profissio- ·
nal dos Empregados· de Assessoramentqs; ·
Perícias, infOrmações e Pesquisas do DF Asseapp, e encerra a sessão. Nada mais havendo a tratar, eu, Carlos Guilherme Fonseca, lavro a presente Ata, que após lida e apro·
vada será assinada pelo Senhor Presidente.
1' Reunião (extraordinária), realizada
em 7 de março de 1990
Às dez horaS do dia sete de março de mil
novecentos e noventa, presentes os Senhores
. Senadores Mauro Benevides, Presidente,
Pompeu de Souza, Meira Filho, Louriv~l
Baptista, Francisco Rollemberg, MauríCIO
Corrêa, João Menezes, Leopoldo Peres, João
Lobo, Irapuan Costa Júnior, Ronaldo Aragão, Márcio Lacerda e Wilson Martins, re~~
ne-se a Comissão do Distrito Federal. Deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Senhores Senadores Áureo Mello, Aluízio
Bezerra, Odacir Soares, Edison Lobão, José
. Paulo Biso!, Chagas Rodrigues, Mauro Bar, ges, Carlos de'Carli, João Castelo e Ney Maranhão. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos,
dispensando a leitura da Ata da reunião ante.rior, que é dada como aprovada. Em seguida
passa-se a apreciação da pauta: Item 1 Requerimento do Senador Maurício Ç~n~a.
"Solicitando a criação de uma Subcom1ssao,
destinada a apreciar o Projeto de Lei do Distrito Federal n9 53, de 1989, que "dispõe sobre o Código de Posturas ·do Distrito Federal". Colocado em discussão e votação, é .o
requerimento aprovado, sendo indicados os
Senhores Senadores Maurício Corrêa, Pom·
peu de Souza e Meira Filho para fazerem
da referida Subcomissão. Item 2 - Solicitação do Centro de Ensino n9 1 do Guará -

Grêmlo 'Estudantil 20 de março, para cjue
seja estudada a possibilidade de incluir a Educação do Distrito Federal, como um setor
de serviços essenciais, e a inclusão no currículo escolar da Rede Oficial, a nível de t~
e 29 graus, mais uma matéria denominada
digitãção.:·-A Presidência designa o Senhor
' Senador Pompeu de Souza para emitir parecer sobre a matéria. Os Itens 3 a lO, f_icam
adiados pela ausência dos respectivos relato·
res. Item 11 - Projeto de Lei do Distrito
Federal n~ 1, de 1990, que "dispõe sobre a
organização do Tribunal de Contas do Dis·
trito Federal e dá outras providências". O
Relator, Senhor Senador Meira Filho, apre~
senta parecer favorável ao projeto, por cons~
titucional e jurídico, e à Emenda n9 1, do
Senhor Senador Maurício Corrêa, com a
Emenda de Relator. Colocado em discussão
e votação, é o parecer aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tra,ar, encerra~se
a Reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme
Fonseca, Secretário de Comissão, a presenta
Ata, que lida e aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente.
2~ Reunião, realizada
em 20 de março de 1990

Às onze horas do dia vinte de março de
mil novecentos e noventa, na sala de reuniões
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa,
presentes os Senhores Senadores Mauro Benevides, Presidente, Pompeu de Sousa, Chagas Rodrigues, Lourival ~aptista, João Menezes, Edison Lobão, Meira Filho, Maurício
Corrêa, Mauro Borges, Wilson Martins e
Francisco Rollemberg, reúne-se a Comissão
·do Distrito Federal. Deixam de comparecer,
por motivo justificado, os Senhores Senado·
res Áureo Mello, Márcio Lacerda, Aluizio
Bezerra, Irapuan Costa Júnior, Leopoldo Peres, Ronaldo Aragão, Odacir Soares, João
Lobo, Jog,é Paulo Biso!, Carlos de'Carli, João.
. Castelo e Ney Maranhão. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declara
abertos_ os trabalho&, dispensando a leitura
da Ata da reunião anterior, que é dada como
aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente
passa a apreciação do item 1 da pauta, conce-
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dendo a palavra ao Senador Maurício Corrêa,
que apresenta parecer favorável, por constitucional e jurfdico, ao Projeto de Lei do Dis·
trito Federal n~ 5, de 1990, que "cria as Escolas Classes e o Centro de EnsinQ que," rilenciona na Fundação EducacionaL do Distrito
Federal, e dá outras providências". ColoCado
em discussão e votação é o parecer aprOvado
por unanimidade. Usando d&. palavra para
relatar o item 2, o Senador Irapuan Costa
Júnior apresenta parecer favorável, por cons·
titticional e jurídico, ao Projeto de Lei do
Distrito Federal n9 7, de 1990, que "dispõe
$Obre transposição de servidores para a Car~
reira de que trata a Lei n9 82, de 29 de dezem·
~ro de 1989". Após a discussão -e votação
é o parecer aprovado po unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Mauro Borges, para
que relate o item 4, Projeto de Lei do Distrito
Federal n~ 65, de 1989,. que "dispóe sobre
a utilização de cursos d'água na área do bis·
trito Federal por empresas industriais e
agroindustriais". Colocado em discussão e
votação o parecer favorável ao projeto por
constitucional e jurídico, é o mesmo aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente
concede vista do item 5 - Projeto de Lei
do Distrito Federal n9 75/89, que "veda Cons·
truções em Brasaia, nos locais e nas condições que menciona", ao Senhor Senador E di~
son Lobão; do item 6- Anteprojeto de Lei
do Distrito Federal, que "dispõe, em caráter
permanente, sobre a utilização de viaturas
oficiais de passeio na Administração do Dis~
trito Federal" e do item 7 - Mensagem n~
31, de 1989-DF, "do Senhnor Governador
do Distrito Federal, encaminhando ao Sena·
do Federal, os Balanços da Administração
Direta e o Balanço Consolidado do Distrito
Federal~ documentos que integram as CQntas
anuais do Governo do Distrito Federal, correspondentes.ao exercício de 1988" ao Senhor Senador Maurício Corrêa. Os itens 3,
8, 9 e 10, ficam adiados para a prOxlma reu·
nião. Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a.Reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme
Fonseca, Secretário da Comissão, a presenta
Ata, que lida e aprovada será assinada pelo
· Senhor Presidente.

